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A plena activitat
La nova seu ja funciona a ple rendiment
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grans corporacions professionals que, 
per tradició històrica, tenen una 
presència més gran en la societat 
catalana, però sobretot la unificació 
amb les corporacions professionals 
dels titulats mercantils de Catalunya 
comportarà, a més, una millora 
substancial per a la professió i per als 
col·legiats i col·legiades, com a 
conseqüència de les importants 
sinergies que se’n derivaran. El nou 
Col·legi serà el referent indiscutible en 
l’àmbit de l’economia i de l’empresa, 
ja que reforça de manera notable les 

àrees de fiscal, concursal, comptabilitat i auditoria.

Un cop arribat a un acord per part de les cinc juntes de 
Govern (els col·legis de Mercantils són d’àmbit provincial), 
és el moment que tots els col·legiats us pronuncieu al 
respecte en l’Assemblea Extraordinària de Col·legiats que 
la Junta de Govern ha acordat convocar dijous 19 de 
desembre i de la qual ja haureu rebut convocatòria. Al web 
del Col·legi, en la documentació enviada directament i en 
aquest informatiu trobareu tota la documentació necessària 
per tal d’aclarir-vos els dubtes que us puguin sorgir davant 
la proposta d’unificació, amb la voluntat que disposeu de 
tota la informació a l’hora d’assistir a l’Assemblea.

L’Assemblea de Col·legiats del 19 de desembre també es 
convoca en sessió ordinària per aprovar la pròrroga del 
pressupost del Col·legi del 2013 per al 2014, mentre el 
Col·legi unificat, si és el cas, no formuli i presenti a tots els 
col·legiats uns nous pressupostos.

Per acabar, només cal assenyalar que el proper repte del 
Col·legi el constitueix el projecte de Llei de serveis 
professionals que conté, en la seva formulació actual, 
aspectes que ens afecten com a professionals. n

a nova seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya ha comportat des de la seva posada 
en funcionament una gran activitat. L’activitat de 
sessions de treball, conferències, cursos i 
seminaris que habitualment organitza el Col·legi 

s’ha multiplicat. Així, des de l’1 de setembre del 2013 fins a 
la fi d’any, es preveu que s’hauran organitzat, entre reunions 
de les comissions i grups de treball del Col·legi, reunions 
d’organismes externs i conferències i jornades, aproximadament 
150 esdeveniments, amb una assistència estimada de més 
de 4.700 persones. D’altra banda, i en relació amb els 
cursos i seminaris organitzats des de l’Aula d’Economia, es 
calcula que en el període indicat 
s’hauran organitzat 69 activitats 
formatives fins assolir una inscripció 
conjunta de més de 1.800 alumnes. 

A aquesta activitat cal afegir la Jornada 
dels Economistes, a la qual van assistir 
quasi 700 persones, i el sopar dels 
economistes, amb uns 200 assistents, 
que es van celebrar fora de la seu del 
Col·legi. També per tenir una idea 
exacta de les activitats i de les seves 
repercussions caldria sumar-hi els 43 
actes, cursos i jornades que les seus 
territorials han organitzat en aquest 
darrer trimestre i que han obtingut una 
assistència superior al miler de 
persones. S’estan fent, per tant, molts esforços per 
tal que les noves instal·lacions serveixin per allò que 
van ser concebudes: millorar les prestacions al 
col·legiat i ser el referent de l’economia i de l’empresa 
en la societat catalana.

L’altre gran tema estratègic sobre el qual hem avançat 
determinantment és que, després d’una negociació intensa 
que ha requerit generositat i una clara visió de futur per part 
de tots, s’ha arribat a un acord amb els col·legis de Titulats 
Mercantils de Catalunya per unificar-nos i crear un nou 
Col·legi d’Economistes que transitòriament aglutini les 
professions d’economistes i titulats mercantils. En el 
moment de trametre aquest informatiu haureu rebut ja tota 
la documentació necessària per valorar l’acord que ha de 
ser aprovat per l’Assemblea de Col·legiats abans, si 
s’escau, del seu tràmit parlamentari.

La unificació no és sols una necessitat per adaptar-nos 
competitivament al nou entorn legal, derivat de la darrera 
reforma dels estudis universitaris i per la pressió normativa 
que sobre els serveis professionals està duent a terme el 
Govern de l’Estat, és també una oportunitat per situar-nos, 
tant quantitativament com qualitativament, al nivell de les 
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montse carlas, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
premsacec@coleconomistes.cat

La nova seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya ja és una realitat. 
El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va assistir a la 
presentació d’aquesta aposta estratègica de l’entitat

Inauguració  
de la nova seu

 L’acte inaugural de la nova seu 
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya es va celebrar el 
passat 1 d’octubre i va comp-

tar amb l’assistència de destacades perso-
nalitats de l’àmbit econòmic, polític i social 
de Catalunya. La inauguració, que va con-
gregar més de cinc-centes persones, va 
estar presidida pel president de la Genera-
litat, Artur Mas; va comptar també amb 
l’assistència del conseller d’Economia i Co-
neixement, Andreu Mas-Colell, i de la sego-
na tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Bar-
celona, Sònia Recasens.

Després de saludar els integrants de la Jun-
ta de Govern del Col·legi, el president de la 
Generalitat va descobrir la placa comme-
morativa situada al vestíbul del Col·legi, on 

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

també hi ha els logotips de totes les empre-
ses i despatxos així com els noms dels col-
legiats que han col·laborat amb el progra-
ma de patrocini per ajudar al finançament 
de la construcció de la nova seu.

Després de visitar les diferents dependèn-
cies de la nova seu del Col·legi, les autori-
tats es van reunir amb la Junta de Govern; 
el president de la Generalitat va signar en el 
Llibre d’Honor i posteriorment es va fer una 
fotografia commemorativa.

En l’acte institucional, el degà del Col·legi 
d’Economistes, Joan B. Casas, va voler 
agrair la contribució a tots els que han fet 
possible la nova seu. Després de la seva 
intervenció, es va projectar un vídeo amb 
la participació de diferents col·legiats, que 

explicaven el que consideren que suposa-
rà per al Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya poder gaudir d’aquesta nova seu, i 
també d’una representació de patrocina-
dors, que van explicar els motius pels 
quals van decidir participar en el programa 
de patrocini.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
va demanar en el seu parlament la col-
laboració de les elits del país i, en aquest 
sentit, va dir que “Catalunya necessita els 
seus economistes més que mai perquè, 
en tot aquest procés polític, una gran part 
quedarà lligada al funcionament de l’eco-
nomia”. En aquest acte institucional, tam-
bé va prendre la paraula la segona tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, 
Sònia Recasens. n

el president de la 
Generalitat va ser 
l’encarregat de 
descobrir la placa 
commemorativa 
de la inauguració 
de la nova seu  
del col·legi 
d’economistes  
en un acte que va 
comptar amb una 
gran afluència de 
públic i mitjans de 
comunicació.
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en un lloc destacat del 
vestíbul hi ha els 
logotips de totes les 
empreses que, d’una 
manera o altra, han 
participat en el 
programa de patrocini 
endegat per ajudar el 
finançament de la 
construcció de la nova 
seu. D’aquesta 
manera, el col·legi fa 
un reconeixement 
públic a empreses, 
despatxos i col·legiats 
que han fet 
aportacions que han 
ajudat a fer realitat el 
projecte.

l’acte institucional 
d’inauguració va tenir 
lloc en l’auditori ple a 
vessar. Van prendre la 
paraula el degà del 
col·legi, Joan B. casas; 
la segona tinent 
d’alcalde de 
l’ajuntament de 
Barcelona, sònia 
recasens, i el president 
de la Generalitat, artur 
mas. Durant l’acte, es va 
projectar un vídeo en el 
qual alguns col·legiats 
explicaven el que pot 
suposar per a l’entitat 
disposar d’una nova seu 
i on també intervenien 
els representants de les 
empreses que han 
participat en el 
programa de patrocini.
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Francesc raventós 
Degà del Col·legi d’Economistes 1977- 1982

Francesc Raventós va agrair en la seva in-
tervenció la valentia de la Junta de Govern 
que en temps complexos ha fet realitat un 
somni. Raventós va encoratjar els econo-
mistes a ajudar a objectivar els arguments 
econòmics per tal que es puguin prendre 
les decisions més adequades per al país.

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

molt implicat en la realitat econòmica i soci-
al del país i que la nova seu permetrà a la 
institució disposar de més instruments per 
fer millor aquesta tasca. Per a Pich, la nova 
seu ha de “transmetre coneixement, ampli-
ar temes de preocupació, ser activa en la 
recerca de coneixement i intentar millorar 
les incerteses que tenim”.

Joaquim muns
Col·legiat de Mèrit 1999. Catedràtic 
d’OEI a la Universitat de Barcelona i ex 
director executiu del Fons Monetari 
Internacional i del Banc Mundial

En la seva intervenció, el catedràtic Joa-
quim Muns va assegurar que la nova seu 
del Col·legi d’Economistes permetrà gua-
nyar en eficiència, de manera que es podrà 
treballar molt bé i fer accions d’impacte per 
a la societat. Per a Muns, la nova seu del 
CEC és una targeta de visita molt rellevant 
per a una institució de prestigi i amb em-
premta en la societat.

Valentí Pich
Degà del Col·legi d’Economistes 
1995-2001 i president del Consell 
General de Col·legis d’Economistes

Valentí Pich va destacar que, des de l’inici, 
el Col·legi d’Economistes ha estat sempre 

Vídeo amb col·legiats 
i patrocinadors
Durant l’acte institucional, es va projectar un 
vídeo en què va participar una representació 
dels col·legiats que explicava el que considera 
que suposarà per al Col·legi d’Economistes de 
Catalunya poder gaudir d’aquesta nova seu, i 
també una representació de les empreses i 
despatxos que han participat en el programa 
de patrocini, que expliquen els motius pels 
quals van decidir participar-hi.

Així, el vídeo va comptar, per aquest ordre, 
amb la intervenció de Francesc Raventós 
com a exdegà del Col·legi; Valentí Pich, en 
qualitat de president del Consell General de 
Col·legis d’Economistes i exdegà del Col·legi; 
Joaquim Muns, com a representant dels col-
legiats de Mèrit i Josep Maria Vegara, en re-
presentació dels col·legiats d’Honor. Dins 
l’apartat de representants de les empreses 
que han participat en el programa de patroci-
ni, hi ha la intervenció de Josep Oliu, president 
del Banc Sabadell i Col·legiat de Mèrit; M. Àn-
gels Vallvé presidenta del Grup GVC- Gaesco 
,i Ramon Lanau, soci director de Ramon La-
nau S. A. P. També es va comptar amb unes 
paraules de Joaquín Maldonado com a col-
legiat més antic i de Laura Casanovas en re-
presentació dels nous col·legiats. Finalment, 
el vídeo va comptar amb unes breus paraules 
dels tres integrants de la Comissió d’Obres, 
Marçal Tarragó, Agustí Jover i Joan Ràfols.

Durant l’acte d’inauguració, 
el president de la Generalitat, 
artur mas, acompanyat del 
degà del col·legi 
d’economistes, Joan B. 
casas, i les autoritats, va fer 
un recorregut per les 
diferents dependències de la 
nova seu com les aules de 
formació, les sales de 
reunions per acabar a la sala 
de Juntes, situada 
al deganat.
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mistes de Catalunya, Joaquín Maldonado, 
creu que la nova seu és un encert per les 
seves característiques, ja que facilita la mul-
tiplicitat dels serveis. Per a Maldonado el 
nou edifici permetrà prestigiar encara més 
al Col·legi perquè millorarà i creixerà.

laura casanovas
Economista. Col·legiada núm. 13.000 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Per a Laura Casanovas, en representació 
del col·lectiu dels nous col·legiats, la nova 
seu permetrà oferir noves prestacions i ser-
veis a l’hora que serà un punt de trobada on 
es crearan sinergies. Tot plegat farà que el 
col·lectiu dels economistes en surti reforçat 
i cohesionat.

marçal tarragó, agustí Jover 
i Joan ràfols
Economistes i membres de la Comissió 
d’Obres del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya

En les seves intervencions, els tres inte-
grants de la Comissió d’Obres del Col·legi 
van destacar que l’obra de construcció de la 
nova seu ha tingut força dificultats, sobretot 
a causa de la compaginació de les obres 
amb els treballs de construcció de la nova 
estació dels FGC i per la complicada situació 
econòmica en què s’ha hagut de fer. També 
van destacar que es tracta d’un projecte 
constructiu molt meditat en termes funcio-
nals, de seguretat i sectorització i que les 
obres s’han executat sense desviacions 
pressupostàries importants.

Josep m. Vegara
Col·legiat d’Honor.
Catedràtic Emèrit d’Economia UAB

Per a Josep M. Vegara, la nova seu tindrà un 
impacte important per al Col·legi, ja que per-
metrà multiplicar les possibilitats de formació, 
que és una de les missions del Col·legi.

Josep oliu
Economista. Col·legiat de Mèrit (2002) i 
president del Banc Sabadell

Josep Oliu està convençut que la nova seu 
permetrà al Col·legi donar millor servei als 
col·legiats i defensar millor els interessos 

dels professionals a l’hora que continuar 
influint en la societat de la mateixa manera 
que ho ha fet fins ara. Josep Oliu va voler 
felicitar la Junta per haver fet realitat aquest 
projecte i es va mostrar molt satisfet com a 
economista i com a president del Banc Sa-
badell, entitat finançadora, d’haver contri-
buït a fer-la realitat.

m. Àngels Vallvé
Economista. Presidenta del Grup 
GVC-Gaesco

La presidenta del Grup GVC-Gaesco, M. 
Àngels Vallvé, va voler destacar que en uns 
temps complicats com els actuals la Junta 
de Govern del Col·legi hagi decidit assumir 
el repte de tirar endavant la construcció de 
la nova seu. Vallvé va assegurar que com-
parteix l’esperit dels responsables del Col-
legi d’Economistes de Catalunya.

ramon lanau
Economista. Assessor fiscal i soci 
director de Ramon Lanau S. A. P.

Ramon Lanau va explicar en la seva inter-
venció que han col·laborat en la construc-
ció de la nova seu amb l’objectiu de retornar 
al Col·legi el que la institució els ha donat, 
quant a formació i serveis.

Joaquín maldonado
Economista. Col·legiat núm. 3 del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya
El col·legiat més antic del Col·legi d’Econo-
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Nomenament col·legiats

Carles A. Gasòliba i Ramon Folch, respectivament,  
han estat escollits per la seva contribució al desenvolupament  
i el prestigi de l’economia catalana

Carles A. Gasòliba ha estat nome-
nat Col·legiat de Mèrit per la seva 
trajectòria, en què ha combinat 
el conreu de la professió d’eco-

nomista amb el servei al país mitjançant la 
política. Així, ha aproximat Catalunya a Eu-
ropa, amb el continu suport i col·laboració 
amb la professió d’economista i, especial-
ment amb el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.

Carles A. Gasòliba és doctor en Ciències 
Econòmiques i Master of Arts in Industrial 
Economics per la Universitat de Sussex. 
Actualment és president del Barcelona 
Centre for International Affairs (CIDOB) i 
del Comitè Espanyol de la Lliga Europea 
de Cooperació Econòmica. També és 
professor a la Universitat Pompeu Fabra i 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans i 
de la Reial Acadèmia de Ciències Econò-
miques i Financeres, a més d’exercir dife-
rents càrrecs a l’Institut d’Estudis Jurí-
dics, Econòmics i Financers d’Andorra, al 
Comitè Científic de la European Medical 
Technology Association i a la Fundació 
Cercle d’Economia. Actualment dirigeix 
l’equip d’especialistes de la Consultoria 
Europea AXIS.

Ha estat assessor en inversions industrials, 
professor d’Economia Industrial a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, diputat a  
les Corts, eurodiputat i senador; president 
de la part catalana a la Comissió Mixta Go-
vern de la Generalitat de Catalunya-Go-
vern espanyol per el seguiment de les ne-
gociacions per a l’adhesió d’Espanya a la 
CEE, secretari general del Patronat Català 
Pro-Europa, president de la Comissió 
d’Economia i Hisenda del Senat, membre 
de la Comissió Mixta Congrés-Senat per la 
Unió Europea, delegat de les Corts espa-
nyoles a la COSAC, diputat al Consell 
d’Europa i membre de la seva Comissió 
d’Economia i Cooperació. n

EL COL·LEGI NOMENA ELS NOUS COL·LEGIATS

de Mèrit i d’Honor

E l reconeixement com a Col-
legiat d’Honor de Ramon Folch 
s’emmarca en la voluntat de la 
Junta de Govern de reconèixer 

aquells professionals, de professions vin-
culades amb la d’economista, que han 
ajudat a impulsar àrees de coneixement i 
l’exercici professional d’activitats dels 
economistes. En concret, la Junta de Go-
vern destaca les seves aportacions a 
l’economia del medi ambient, les seves 
investigacions en la gestió territorial i urba-
na i recentment per les seves aportacions 
a la teoria del creixement econòmic des 
d’una aproximació sostenibilista. 

Ramon Folch és doctor en Biologia, soci-
oecòleg. I el seu camp d’actuació principal 
és la recerca i la gestió territorial i urbanís-
tica des d’una aproximació sostenibilista, 
enfocament que ell mateix ha contribuït a 
definir i a desenvolupar. Folch dirigeix el 
seu propi estudi professional, ERF, Gestió 
i Comunicació Ambiental; és membre del 
Capítol Espanyol del Club de Roma i mem-
bre numerari d’Ecologia Vegetal de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans.

Ramon Folch ha estat consultor en gestió 
ambiental de la UNESCO, president del 
Consell Social de la Universitat Politècni-
ca de Catalunya, secretari general del 
Consell Assessor Internacional del Fòrum 
Llatinoamericà de Ciències Ambientals i 
professor de la Càtedra UNESCO/FLA-
CAM per al Desenvolupament Sosteni-
ble. Tambe havia estat professor de Bo-
tànica de la Universitat de Barcelona i 
director dels serveis ambientals de la Di-
putació de Barcelona i de la Generalitat 
de Catalunya. També ha desenvolupat 
una intensa i variada activitat com a co-
municador científic, tant en el camp epis-
temològic i formatiu, com en la concepció 
i realització de projectes concrets per als 
mitjans de comunicació. n

Col·legiats de Mèrit

Pasqual Maragall
Narcís Serra
Andreu Mas-Colell
Joaquim Muns
Josep M. Bricall
Amadeu Petitbó
Antoni Serra Ramoneda
Ernest Lluch
Josep Oliu
Jacint Ros Hombravella
Guillem López Casasnovas
Francesc Granell
Antonio Argandoña
Mercè Sala
Martí Parellada
Isidre Fainé
Artur Saurí
Lluís Barbé
Alfred Pastor
Joan Canals
Joan Hortalà
Enric Genescà

Col·legiats d’Honor

Joan Sardà Dexeus
Fabià Estapé Rodríguez

Josep Lluís Sureda Carrión
Romà Perpinyà Grau
Ramon Trias Fargas

Jordi Nadal Oller
Rafael Termes Carreró

Francesc Cabana Vancells
Josep Fontana Lázaro

Anna Cabré Pla
Josep M. Vegara Carrió
Albert Vilalta González
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pecte. Ordre i disciplina són el seu lema, 
però també gaudir treballant de manera in-
cansable i procurant que tothom se senti 
còmode. Estima, cuida i treballa pel seu 
país, més amb accions que amb banderes 
i discursos. De memòria extraordinària –
fets, noms i llocs–, lector apassionat, bon 
conversador de gran anecdotari i amb un 
toc d’humor anglès.

L’economista: un cop llicenciat, el 1973 fa 
un màster (MA) en Economia Industrial a 
Sussex (Anglaterra) i el 1975 es doctora en 
Ciències Econòmiques per la UAB amb una 
tesi sobre la indústria farmacèutica, univer-
sitat on ja impartia classes. Per això, el seu 
primer llibre és El sistema de patentes y sus 
efectos en la industria farmacéutica en Es-
paña (1978), al qual li segueix La indústria a 
Catalunya juntament amb Antoni Flós i Nar-
cís Serra, motiu pel qual el vaig conèixer per 
la seva obra escrita. La seva especialització 
industrial provenia d’haver format part del 
servei d’estudis de Banca Catalana, sota la 
direcció de l’estimat Artur Saurí, on es de-
dicava a l’estudi d’inversions industrials del 
grup.

Ben aviat va fer efectiu el seu sentit de per-
tinença al Col·legi. Tot just llicenciat es va 
col·legiar (coincidint amb els idus de març 
del 1972) i sempre ha mostrat una gran dis-
posició i diligència en tot allò que se li ha 
demanat col·laboració. Per exemple, la 
seva participació, quan era president de la 
Comissió d’Economia i Hisenda del Senat, 
en la Jornada dels Economistes del 2005, 
per parlar del procés d’integració dels ser-
veis financers a Europa. I un article Cap a 
una Europa unida del dossier sobre La Unió 
Europea: reptes en una cruïlla històrica al 
dossier, de juliol del 2012, de la REC, en el 

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Col·legiat de Mèrit

Carles A. Gasòliba i Böhm té una trajectòria que combina amb 
excel·lència el conreu de la professió d’economista amb el servei 
al país mitjançant la política, tot aproximant Catalunya a Europa

Carles Gasòliba és tot “un senyor 
de Barcelona”, parafrasejant el 
títol de la novel·la de Pla sobre 
l’industrial Puget, que va morir 

l’any que va néixer Gasòliba. En aquest 
cas, es tracta d’un economista de sòlida 
formació, un gran catalanista, un europeis-
ta de pro i un ciutadà del món.

La persona: gran observador amb una 
gran curiositat per gairebé tot. Ha fet de la 
bonhomia, deia Josep Cuní, la millor “arma 
d’aproximació massiva”. La seva persona-
litat –formes educades, tracte cordial, pa-
raules afables– sedueix tant per la seva 
cavallerositat amarada de respecte a l’altre 
com per la seva contrastada solvència i cul-
tura universal que expressa amb seny i res-

qual fa èmfasi en el ‘sentit de pertànyer a la 
Unió Europea’.

La seva inclinació pedagògica i acadèmica 
la manté viva, ja sigui participant en la UCE 
(Universitat Catalana d’Estiu) o amb el seu 
discurs La dimensión internacional del euro 
amb motiu del seu ingrés, el 1996, com a 
membre de número de la RACE (Reial Aca-
dèmia de Ciències Econòmiques i Finance-
res), o bé en forma d’articles a la premsa i 
actualment com a professor conferenciant 
d’integració europea a la UPF. 

Ser eurodiputat li va donar l’oportunitat de 
ser ponent en un parell d’informes clau en el 
moment de la consecució de la moneda 
única: un sobre les orientacions econòmi-
ques dels Estats membres i la CEE i sobre 
les iniciatives per garantir un impacte ade-
quat de l’euro sobre el creixement i l’ocupa-
ció, tot un privilegi per a un economista.

Catalunya, la pàtria: el seu amor pel país 
ja el va fer participar a la Caputxinada, la 
qual cosa li va costar l’expulsió de la UAB i 
va haver d’acabar la llicenciatura a la Facul-
tat d’Economia de Bilbao. El 1977, junta-
ment amb Josep Maria Muntaner com a 

anton gasoL magriñà, economista 
Interventor del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
agasol@economistes.cat

VERSEMBLANÇA COL·LEGIAT dE MèRIT

Amor i servei a l’ec onomia i a Europa

Carles Gasòliba és 
un economista de 

sòlida formació, un 
gran catalanista, un 

europeista de pro i un 
ciutadà del món
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Amor i servei a l’ec onomia i a Europa
CIDOB (Barcelona Centre for International 
Affairs), el potent i solvent think tank que 
malda per elaborar i oferir informació i idees 
per formular i impulsar polítiques que rever-
teixin en un món més segur, lliure i equitatiu 
per a les persones. Així, el maig del 2013 
s’ha fet la 1a Jornada Europea CIDOB a 
Tarragona, sobre emprenedoria i creixe-
ment econòmic, un repte europeu.

Consultoria: i un economista de relleu, un 
experimentat polític europeista i membre 
de tantes i tantes institucions i amb infinitat 
de bons contactes, amb tota lògica econò-
mica, és natural que aprofiti aquest historial 
per presidir una consultoria especialitzada 
en temes de la Unió Europea (AXIS).

Fidelitat: si he començat parlant de la per-
sona voldria acabar emfatitzant una de les 
seves característiques més encomiables, la 
fidelitat. I si em permeteu una certa frivolitat 
us diré que Gasòliba és un personatge legal 
perquè –com diu un amic comú– porta iva: 
Gasol-iva. I amb això el que vull expressar 
és que el nostre flamant Col·legiat de Mèrit 
d’enguany és fidel als seus amics i al seu 
país, com ho va posar de manifest en refe-
rir-se al malaguanyat Artur Saurí –mor pre-
maturament quan era degà del Col·legi– en 
referència a la seva estada al servei d’estu-
dis de Banca Catalana, quan l’amic Saurí 
(valedor meu al Col·legi) n’era el director. n

Entre les consecucions que més satisfac-
ció li han produït de ben segur que hi ha 
l’informe que, com a eurodiputat, va elabo-
rar per tal que es reconegués el català com 
a idioma europeu i, a causa de tanta insis-
tència, va aconseguir que la Resolució Re-
ding atorgués, el desembre del 1990, un 
estatus especial de reconeixement a la llen-
gua catalana per la seva plena utilització a 
les institucions europees. 

Política, la vocació: d’estudiant ja milita, 
durant el franquisme, al Sindicat Democrà-
tic d’Estudiants de la UB i al Front Obrer de 
Catalunya (FOC) lligat a l’FLP (Front d’Alli-
berament Popular) espanyol. Ben aviat, el 
1975, s’afilia a la recent constituïda Conver-
gència Democràtica de Catalunya i inicia 
una trajectòria política que durarà trenta 
anys. Primer com a diputat de CiU per Bar-
celona a les Corts espanyoles (1980-1987), 
després eurodiputat (1986-2004), a conti-
nuació senador de CiU per Barcelona 
(2004-2008) i del 2008 al 2010 membre del 
Grup d’Alt Nivell sobre el futur d’Europa.

Recordo que, a causa de la presentació 
d’un dels llibres de l’amic Xavier Ferrer, 
mentre Gasòliba era eurodiputat, vaig tenir 
la curiositat de mirar com d’actiu era al Par-
lament europeu i vaig comprovar que esta-
va dels primers en el rànquing, no només 
d’assistència, sinó d’intervencions i molt 
més. Acabo de refrescar el balanç de la 
seva actuació al Parlament Europeu i, du-
rant els dinou anys d’eurodiputat ha estat 
vicepresident i també tresorer del Grup Li-
beral, ha format part de diverses comissi-
ons i delegacions. El total d’iniciatives par-
lamentàries ha estat de 220 intervencions 
en les sessions plenàries, 147 propostes de 
resolució, 129 preguntes orals i escrites i ha 
elaborat 47 informes. 
 
institucions: Gasòliba ja sigui en qualitat 
de president, de membre o de special advi-
sor ha format part d’innumerables instituci-
ons com ara la LECE (Lliga Europea de 
Cooperació Econòmica) de la qual és el 
president del Comitè espanyol. Des del 
maig del 2012 presideix amb excel·lència el 

president, Carles Gasòliba com a secretari 
i Carles Camps de tresorer i la resta de 
membres de la Junta revitalitzen la Societat 
Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i 
Socials, filial de l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC), que el 1986 es constitueix com a So-
cietat Catalana d’Economia. Més endavant 
durant les juntes de 1987-1989 i 1990-
1992 va ser el delegat de l’IEC a la societat. 
Des de fa anys, en representació de la Sec-
ció de Filosofia i Ciències Socials, és mem-
bre numerari del Ple de l’Institut d’Estudis 
Catalans. I si consultéssim el portal de pu-
blicacions de l’IEC veuríem una rècua de 
publicacions seves relatives a Catalunya i a 
Europa: Catalunya en la perspectiva de la 
integració a la CEE el 1992, Les lliçons de 
Maastricht, Maastricht, encara, El paper de 
les regions en el marc de la Unió Europea. I 
un article amb un títol emblemàtic, Catalu-
nya a l’Europa del segle XXI: realitats i pro-
jectes, publicat al núm. 100 (abril-juny  del 
2009) de la revista Relleu. 
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finits que, en emprar-los, els exhaurim per 
sempre més.

En aquest sentit, Ramon Folch no serà un 
col·legiat complaent. Aquest fet fa més lloa-
ble que el Col·legi hagi decidit nomenar-lo, 
tot acceptant la crítica dialèctica com el mo-
tor més ferm de l’aprenentatge. I m’enorgu-
lleix que ho faci en moments tan eclèctics 
com els actuals, on pot passar que el premi 
Nobel d’Economia s’atorgui a un bruixot i al 
seu inquisidor alhora, sigui qui sigui per a 
cadascú de nosaltres el bruixot i l’inquisidor. 

Un eclecticisme que suposa un pas més cap 
al relativisme que afirma que no hi ha fets ni 
veritats sinó interpretacions. Ben lluny 
d’aquest relativisme, Ramon Folch parla, 
mostra i denuncia fets innegables, per molt 
que hi hagi qui els interpreti al seu gust.

I parla i reflexiona sobre uns fets que, de fet, 
van ser les preocupacions primeres dels 
primers economistes: com ens ho farem 
per alimentar una població creixent? Com, 
per fer sostenible, és a dir, reproduïble en el 
temps, aquest sistema que, malgrat no ser 
ni de lluny el d’un progrés ininterromput, bé 
que ens ha permès de viure millor i viure 
més anys?

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Col·legiat d’Honor

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha nomenat col·legiat d’honor  
a Ramon Folch, prestigiós biòleg, ecòleg, professor i botànic que  
ha treballat com a consultor en gestió mediambiental per a la Unesco

 He de reconèixer haver tingut 
molta sort a la vida en haver 
trobat, en els moments més 
foscos, un mentor que m’il·lu-

minés la sortida. Ramon Folch ha estat el 
darrer i espero que no serà l’últim. El vaig 
conèixer personalment no fa ni dos anys. 
Vam coincidir com a ponents en una confe-
rència i en acabar-la em va dir de veure’ns. 
Quin privilegi, vaig pensar, el doctor Folch 
vol que parlem.

En aquells dies jo era incapaç de veure una 
sortida per a aquesta maleïda crisi i maleïa 
la nostra professió per ser incapaç de veu-
re-la venir i d’evitar-la. Pitjor encara, per in-
sistir en receptar més del mateix. 

No és que en Ramon Folch tingués una opi-
nió molt millor que la meva sobre nosaltres, 
els economistes, i la nostra habitual miopia. 
De fet, ell feia merescut escarni de la nostra 
obsessió per un indicador, el PIB, que és 
capaç de sumar allò que evidentment cal-
dria restar, com ara els recursos naturals 

Si els ecologistes fonamentalistes poc més 
que recomanen tornar a les cavernes per 
evitar el col·lapse, Folch parla d’evitar el col-
lapse per no haver de tornar a les cavernes. 
Una petita gran diferència: el sostenibilis-
me, una utopia factible a poc que ens ho 
proposéssim. Al capdavall n’hi hauria prou 
amb fer reposició dels inputs que emprem i, 
per tant, d’emprar-ne de renovables i aug-
mentar-ne la seva eficiència, i amb reciclar i 
reutilitzar tot allò que avui dia considerem i 
amunteguem a les deixalleries; autèntiques 
mines de segona generació si les aprofitem, 
i mostra inequívoca de la nostra miopia si 
aquests residus són, finalment, l’única cosa 
que creix quan parlem de créixer econòmi-
cament.

Conèixer de prop Ramon Folch em va com-
moure. No sempre s’està davant d’un savi i 
un ignora que els savis poden ser tan planers 
i, alhora, portadors d’una llum que no t’ence-
ga mentre t’il·lumina. Tot seguit vaig llegir els 
seus llibres i vaig aprendre un munt de coses. 
Vaig saber del seu volterianisme, em va fer 
rellegir Montaigne, vaig entendre que créixer 
i multiplicar-se és un manament de la natura 
—quelcom entròpic, que diria ell— i que l’ho-
me no mereix el qualificatiu de sapiens per 
respectar-lo fins a l’inevitable col·lapse sinó 
només si i quan és capaç d’evitar-lo. Antro-
pia contra entropia, en el seu refinat llenguat-
ge. Coneixement contra barbàrie.

Al llarg de la història, explica Folch, l’home 
ha vorejat i ha conegut força vegades el col-
lapse. Les civilitzacions desaparegudes en 
són bona mostra. També ha estat capaç 
d’evitar-lo altres vegades i aquí estem per 
demostrar-ho. Ara es tracta d’arribar a ser 
ancestres, de deixar un món habitable als 
nostres descendents. Aquest és avui el 

jordi angusto, economista 
Vicepresident de la Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació 
jangusto@gmail.com

VERSEMBLANÇA COL·LEGIAT D’HONOR

Sigues benvingut,  Ramon Folch!

Segons Folch, ara es 
tracta d’arribar a ser 
ancestres, de deixar 

un món habitable als 
nostres descendents. 

Aquest és avui el repte
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Sigues benvingut,  Ramon Folch!
Folch dibuixa un nou 

equilibri per resoldre el 
que és comú a diferents 
escales: la planetària,  

la continental, la  
del veïnatge

nostre repte. Perquè sustentat en uns re-
cursos finits, sigui quina sigui la quantitat 
que en quedi, és evident que el sistema no 
és sostenible i té els dies comptats. De sa-
piens seria trobar aviat una alternativa.

També és evident que aquest repte té esca-
la planetària i que demana, com Folch indica, 
una governança global per afrontar-lo. Una 
globalització institucional que superi i doni 
resposta a la mundialització econòmica, 
amb unes corporacions que produeixen 
aquí i allí, venen els seus productes i deixen 
els seus residus arreu, i no paguen impostos 
enlloc. Una globalització institucional perquè 
la contaminació no coneix fronteres i el can-
vi climàtic, tampoc; i perquè respectar aquí 
els acords de Kyoto pot ser debades si els 
gegants mundials no ho fan.

Alhora, aquesta governança mundial em-
petitiria a mínims la democràcia si les naci-
ons, com ara Catalunya, no disposen d’es-
tructures d’estat que la garanteixin. Així, 
doncs, i com també fa Rodrik, Ramon 
Folch dibuixa un necessari nou equilibri 
global-local per resoldre comunament el 
que ens és comú a diferents escales: la pla-
netària, la continental, la del veïnatge.

En un món on els científics de vegades sem-
blen millors novel·listes com més llibres ve-
nen, els savis com Ramon Folch passen ma-
lauradament ignorats per la majoria. El seu 
discurs, però, va fent bretxa. Tant de bo el seu 
nomenament com a Col·legiat d’Honor faci 
que tota la nostra professió el conegui i que 
compartim amb ell el somni d’un món més 
sostenible i més just, i tots plegats comencem 
a fer-lo. Benvingut sigues, Ramon! n
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Em sembla que la pinça que s’està fent so-
bre la renda de les famílies per la pujada 
d’impostos i serveis bàsics com el submi-
nistres està ofegant les persones que tenen 
feina i treballen. A més, s’ha de tenir en 
compte que l’elevat nivell d’atur afecta tam-
bé directament el consum. És un tema de 
prioritats, a qui salvem?

Es parla molt d’ampliar els horaris comer-
cials i, de fet, algunes comunitats tenen 
els horaris liberalitzats, vostès en són 
partidaris?
No sóc partidari d’una liberalització a ultran-
ça. Em sembla que el comerç, igual que al-
tres activitats, s’ha de regular, però amb 
unes lleis que siguin clares i concretes, no 
com la jungla que tenim actualment i que és 
fruit de diferents modificacions que s’han 
anat fent al llarg dels anys. Crec que els ho-
raris comercials per a la demanda interna 
són correctes, una ampliació d’horaris no 
es traduirà necessàriament en un augment 
de les vendes; però per a la ciutat de Barce-
lona sí que s’han de plantejar les demandes 
externes derivades del turisme, seria una 
pena no atendre-les.

La conciliació de la vida laboral i familiar 
en el sector del comerç és molt difícil, qui-
nes opcions proposen?
Partint de la idea que no només és difícil per 
als comerciants sinó que també ho és per 
als treballadors d’altres sectors com els 
metges o els conductors en el comerç 

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Premi de Reconeixement a l’Empresa de l’Any

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha distingit Benito 
García, propietari de la cadena de botigues Benito Sports amb 
el Premi de Reconeixement a l’Economista d’Empresa del 2013 

 Amb aquest guardó el Col·legi 
distingeix un economista em-
presari del sector del retail, un 
dels més afectats per la situa-

ció de crisi actual, que ha sabut impulsar la 
cooperació per a la millora del prestigi i de 
la competitivitat del sector. 

Durant el Sopar dels Economistes el van 
distingir amb el guardó a l’economista 
d’empresa. Està satisfet per aquest reco-
neixement?
Estic molt satisfet pel que significa aquest 
reconeixement, ja que el Col·legi l’ha volgut 
concedir cap a un perfil d’empresari molt 
concret com és el que té una empresa fami-
liar, mitjana i del sector del retail. A més, 
m’honora de manera especial perquè el 
guardó me l’han atorgat els meus com-
panys. Sincerament, n’estic molt agraït.

Vostè és un empresari del sector del ‘re-
tail’. Com veu la situació del teixit comer-
cial en aquests moments?
El teixit comercial ha estat sempre en trans-
formació, és per definició molt dinàmic, 
però en els darrers sis anys hi ha hagut una 
important davallada en el consum. En 
aquests moments, podem dir que la seva 
situació és delicada per la rapidesa dels 
canvis i sobretot per la crisi del consum.

Quines creu que són les mesures que 
s’han de prendre per reactivar la confian-
ça dels consumidors?

d’unes certes dimensions es busquen fór-
mules perquè hi pugui haver conciliació mit-
jançant els torns de descans.

Què s’ha de fer des del punt de vista de 
l’empresari del sector del comerç per re-
cuperar la confiança dels consumidors? 
Quines són les assignatures pendents, si 
és que n’hi ha?
Als comerciants autòctons ens falta mús-
cul financer. El comerç s’ha convertit mol-
tes vegades en el Cavall de Troia d’altres 
negocis com l’immobilari o el financer. 
Contra això a l’empresa familiar li costa llui-
tar. Penso, però, que l’assignatura pendent 
és la internacionalització, la mida, l’especi-
alitat i, fonamentalment, veure el comerç 
com una empresa. n

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

BENITO GARCIA, pROpIETARI dE BENITO EspORTs

‘Als comerciants 
autòctons ens falta 
múscul financer’
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d’origen fòssil i el resultat és que paga més 
impost el producte que menys contamina. 

En quins sectors hi ha més camí per recór-
rer fiscalment o, en tot cas, en quins sec-
tors creu que hauria de recaure una càrre-
ga fiscal més alta?
Sense entrar en arguments clàssics, com 
pot ser la tributació dels grans patrimonis o 
qüestions semblants, al meu entendre la fis-
calitat és determinant en aquells sectors en 
què es generen més costos socials. En 
aquest sentit, queda molt per fer. Es parla 
molt dels impostos mediambientals, però el 
que passa és que només se’n parla. Cada 
comunitat autònoma va per lliure. Els impos-
tos creats recentment relacionats amb 
l’energia tenen una finalitat recaptatòria, fi-
nançar el dèficit elèctric. Fins i tot s’arriba a 
desincentivar el consum de les energies re-
novables, en sotmetre a tributació, per 
exemple, l’autoconsum d’electricitat produ-
ït per una placa solar.

Des de fa uns anys passem per una pro-
funda crisi econòmica, com veu vostè la 
situació actual i quines mesures s’haurien 
de prendre per reactivar l’economia
S’han pres mesures i sembla que els indica-
dors macroeconòmics assenyalen una cosa 
positiva però crec que el camí serà encara 
molt llarg. Pel que fa a la reactivació de l’eco-
nomia, crec que qualsevol mesura que esti-
muli el creixement és fonamental. Necessi-
tem ser competitius i, per això, és essencial 

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Premi de Reconeixement al Millor Despatx Professional de l’Any

L’equip liderat per Eduardo Espejo, especialitzat en 
assessorament fiscal i comerç exterior, ha estat guardonat 
amb el Premi al Millor Despatx Professional

 El Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya ha concedit el Premi de Re-
coneixement al Millor Despatx 
Professional a FIDE Assessors 

Legals i Tributaris, liderat per Eduardo Es-
pejo, que ens dóna la seva visió sobre la 
situació econòmica i la fiscalitat actual.

En quina situació ens trobem aquí davant 
d’altres països respecte a la fiscalitat, es-
pecialment la dels impostos especials?
Tot i que els impostos especials són diver-
sos, ja que comprenen l’impost sobre hidro-
carburs, sobre la cervesa, sobre el vi, sobre 
les begudes derivades, m’atreviria a genera-
litzar i dir que per a tots ells ens trobem per 
sota de la mitjana europea. Per aquesta raó, 
la UE insisteix que s’han d’augmentar els 
impostos especials a Espanya. 

Hi ha un gran debat sobre la fiscalitat, creu 
que s’han d’incrementar els impostos o 
potser caldria reduir-los?
A partir d’un cert punt, la gent respon als 
impostos més alts treballant menys. Si això 
passa, una pressió fiscal més gran no recap-
ta el que s’esperava. Per tant, més que aug-
mentar els impostos, el que s’hauria de fer 
és racionalitzar-los i, sobretot, establir un rè-
gim fiscal igual per a tots, evitant distorsions 
i situacions absurdes. Per exemple, no té 
sentit que es paguin menys impostos pel 
carburant a Saragossa que a Lleida o a Va-
lència. O que a Astúries el biocarburant su-
porti un tipus tributari superior al carburant 

la productivitat. Per produir millor, les empre-
ses necessiten invertir i això únicament 
s’aconsegueix amb el finançament adequat. 
Per tant, sense la participació de les entitats 
financeres resulta impossible.

Què suposa per a vostè el guardó al millor 
despatx professional de l’any?
Una motivació molt important per continuar 
treballant i assolir els nostres objectius de 
sempre: l’excel·lència, la proximitat i el dina-
misme, sota el màxim respecte a les nor-
mes ètiques més exigents. Aquest reconei-
xement és el resultat de molts anys d’activi-
tat, però essencialment és fruit de la confi-
ança dipositada en el nostre despatx per 
tots els nostres clients. Agraïm al Col·legi 
aquesta distinció. n

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

EduARdO EspEjO, dIRECTOR dE fIdE AssEssORs

‘Més que apujar, 
cal racionalitzar 
els impostos’
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l ’ I n t e r è s  m é s  a l t
Premi Reconeixement 2013

n  AMANDA GÓMEZ GÓMEZ,  
 Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili

n  BOCHRA EL ALLALI HAJAOUI,  
 Facultat d’Economia i Empresa de la 

Universitat de Barcelona

n  SERGI MARIN ARÀNEGA,  
 Facultat d’Economia i Empresa de la 

Universitat Autònoma de Barcelona 

n  SÍLVIA CLOSA BACARDIT,  
 Escola Superior d’Administració 

d’Empreses (ESADE) 

Com cada any la Junta de 
Govern del Col·legi reconeix 
els millors estudiants de 
les facultats d’Economia i 
Empresa de les universitats 
catalanes i els atorga el 
premi de reconeixement 
al millor curículum 
universitari de l’any  

Reconeixement als candidats  
més pRepaRats

Els millors  
currículums

 La Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, 
després de destacar que totes les 
candidatures presentades assoli-

en un bon nivell i que es feia difícil discernir 
un sol candidat, ja que tots, bé per nota mit-
ja assolida o per altres mèrits, són dignes 
candidats al guardó de reconeixement, va 
acordar atorgar el Premi de Reconeixement 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya al 
millor currículum universitari ex aequo a to-
tes les candidatures presentades. n

n  CARLOS ALBERTO MAS RODRÍGUEZ, 
Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de la Universitat Pompeu 
Fabra

n  DANIEL ORPÍ I MARRERO, 
 Universitat Oberta de Catalunya

n  ANNA LLOMBART PÉREZ, 
 Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials de la Universitat de Girona 

n  JUDIT CREIXANS I TENAS, 
 Universitat de Vic  

n  NÚRIA PIJUAN CASES, 
 Universitat de Lleida

n  JORDI CALVO TORRAS, 
 Universitat Internacional de Catalunya

n  IVÁN BRINGUÉ VARELA, 
 Institut Químic de Sarrià de la Universitat 

Ramon Llull

Premiats dels millors currículums
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Premis Joan Sardà Dexeus

Bricall s’endinsa en l’anàlisi de la crisi més important que ha 
viscut l’economia d’ençà el ‘crack’ del 1929 i analitza com viu 
Europa aquest procés en comparació amb la resta del món

JOSEP M. BRICALL

Millor llibre 
d’economia i empresa

MARTÍ PARELLADA, economista
Director de la ‘Revista Econòmica de Catalunya’ 
mparellada@ub.edu

 El llibre de Josep M. Bricall sobre la 
crisi i les seves conseqüències so-
bre l’estat de benestar ha estat 
guardonat amb el Premi Joan Sar-

dá de la Revista Econòmica de Catalunya. 
Com a conseqüència d’aquest fet, els noms 
del professor J. M. Bricall i de Joan Sardà tor-
nen a estar units com ho van estar en altres 
períodes de la trajectòria professional d’amb-
dós; en destaca la col·laboració que van dur 
a terme en la posada en marxa de la nova 
Facultat d’Economia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona. 

Bricall s’endinsa en l’anàlisi de la crisi que es 
va iniciar l’any 2007, que ha estat –i es– la de 
mes importància de l’economia internacional 
d’ençà de la gran crisi de l’any 1929, tot i que 
per fer-ho té en compte els antecedents que 
la van desencadenar. Bricall prova d’analitzar 
els fets que s’han succeït des d’aleshores 
sota el prisma de cinc grans temes (assajos): 
l’estat de benestar i la crisi dels anys setanta, 
la transformació del sistema financer, les in-

terpretacions sobre al crisi iniciada el 2007, 
els desequilibris territorials durant la crisi i els 
problemes de la moneda comuna europea.

El primer dels assajos posa l’accent en l’anàlisi 
de la crisi actual a partir de les institucions i les 
polítiques dutes a terme en bona part de la 
dècada dels anys vuitanta. És el que, com em-
fasitza Bricall, deia Greenspan l’abril del 2010: 
“més d’una dècada d’una indiscutible prospe-
ritat global, baixa inflació i baixos tipus d’interès 
a llarg termini van reduir l’aversió al risc global a 
nivells històricament insostenibles”. El segon 
dels assajos parteix de la idea que tota crisi, 
com l’actual, promou determinats instruments 
financers i, en el seu conjunt, trasbalsa el siste-
ma financer heretat. Convé, doncs, conside-
rar, en paraules de l’autor, la vessant financera 
de l’economia en el procés d’acumulació de 
capital, ja que cal assenyalar que la crisi actual 
va començar com un col·lapse dels mecanis-
mes i de les institucions de finançament. 

El tercer assaig resumeix les característiques 
de la crisi actual, la insuficiència de les mesu-
res preses, la influència de determinades 
pràctiques de les entitats financeres i les no-
ves línies d’actuació del governs i dels bancs 
centrals. El quart assaig analitza els desequi-
libris de la balança d’operacions corrents en 
diferents economies i la connexió entre els 
sector exterior, públic i privat a través dels flu-
xos financers. Mentre que els Estats Units 
participen en el 40% dels dèficits globals, 
d’altres com la Xina, el Japó o Alemanya ge-
neren el 45% dels superàvits corrents. 
Aquests desajustos generen moviments fi-
nancers i monetaris de signe oposat. Així, 
doncs, els països han hagut d’adaptar les 

seves polítiques econòmiques a la situació en 
què es troben respecte als desajustos es-
mentats. Finalment, el darrer treball analitza 
els efectes de la crisi a Europa amb l’especi-
ficitat d’haver construït un sistema monetari 
comú sense els instruments per fer front als 
desajustos. Els límits de la radical separació 
entre política fiscal i monetària, la gestió del 
tresors públics i el paper dels mecanismes de 
rescat, així com les diferències de productivi-
tat que són presents en el si del països euro-
peus i més en particular els que formen la 
zona euro, son alguns del temes que es trac-
ten en aquest darrer apartat del llibre.

El llibre del professor Bricall és especialment 
oportú en un moment en què els economis-
tes, en especial els europeus, estem obses-
sivament pendents de les reunions del Banc 
Central Europeu, de la Comissió i del Consell 
Europeu. D’aquesta manera, sense me-
nystenir aquests debats, poder disposar 
d’una reflexió més detallada de com s’inse-
reix la crisi a Europa en la crisi internacional i 
quins són els processos que històricament 
han causat aquesta crisi ens permet tenir una 
visió més completa del procés. Les cites de 
Keynes, Robinson, Pasineti, Kindleberger, 
Minsky, Marx, Harrod, De Bernis, entre d’al-
tres, ens reconcilien amb una tradició del pen-
sament econòmic molt propera a la interpre-
tació dels fets econòmics més rellevants per 
a la societat en el seu conjunt i ens allunya de 
la tirania de la conjuntura o de les explicacions 
parcials. Com diu el professor Bricall, del que 
es tracta, al cap i a la fi, és de dubtar o, el que 
es el mateix, de fugir de les convencions es-
tablertes. El llibre és més que suggeridor en 
aquest sentit! n
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El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha concedit  
el Premi Joan Sardà Dexeus a la Millor Trajectòria Professional  
en la Difusió de l’Economia al periodista de TV3, Jordi Fortuny

JORdI fORtuny

Millor trajectòria 
professional
MonTsE cARLAs, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
premsacec@coleconomistes.cat

Jordi Fortuny és llicenciat en Cièn-
cies de la Informació i s’ha espe-
cialitzat en periodisme econòmic. 
Al llarg de la seva llarga trajectòria 

professional destaca la seva voluntant de 
difondre i fer entendre el món econòmic al 
gran públic, utilitzant els mitjans de comu-
nicació com a plataforma. Actualment és 
periodista del programa Valor afegit de Te-
levisió de Catalunya. Però també ha estat 
codirector del programa Àgora, director del 
Diners i periodista econòmic dels serveis 
informatius de TV3. 

Jordi Fortuny ha estat director de la revista 
El Temps i ha treballat en diversos mitjans 
informatius com La Hoja del Lunes, TVE o 
el diari Avui. 

En la seva carrera professional també ha 
desenvolupat tasques de docència i ha 
estat professor d’Informació Econòmica a 
la Facultat de Comunicació de Blanquer-
na, Universitat Ramon Llull. Fortuny és 
també l’autor de diverses publicacions de 
temàtica económica i ha ocupat diferents 
càrrecs rellevants dins l’àrea de comuni-

cació i publicitat institucional de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Fortuny va recollir el premi de reconeixement 
en el decurs del Sopar dels Economistes i en 
el seu parlament va parlar de la importància 
dels periodistes per poder fer entendre al 
gran públic la realitat económica. El periodis-
ta va afegir, d’altra banda, que per poder-ho 
fer els periodistes necessiten de la col-
laboració dels economistes, que analitzen i 
interpreten el que passa i permeten que l’au-
diència es pugui formar un criteri propi. n



pectes comptables de la reforma del Codi de 
comerç. Termes també va promoure la crea-
ció de l’Associació Catalana de Comptabilitat 
i Direcció (ACCID) l’any 2002. Aquesta és una 
iniciativa de diversos col·legis professionals, i 
entre ells el Col·legi d’Economistes, que té 
l’objectiu de donar més serveis als col·legiats 
que tenen interessos en matèria de compta-
bilitat i control. Ha estat el seu president en tots 
aquests anys, després de dos reeleccions i en 
el seu mandat ha aconseguit una massa soci-
al de més de deu mil socis numeraris i més de 
dues-centes entitats, que en són sòcies pro-
tectores. 

Aquesta entitat ha esdevingut punt de troba-
da de professionals i acadèmics per a la pro-
moció de les millors pràctiques en la informa-
ció financera a través de la recerca, les 
publicacions, l’intercanvi d’experiències, els 
reconeixements i els ajuts a la recerca. Termes 
era una persona de consens i, per això, va 
assolir la participació en el projecte comú de 
l’ACCID de diferents col·legis professionals 
catalans com el d’Economistes, el dels Titu-
lars Mercantils i el dels Censors de Comptes i, 
posteriorment, els dels Secretaris, Interven-
tors i Tresorers i el de Gestors Administratius.

Ferran Termes era intendent mer-
cantil, llicenciat en Ciències Eco-
nòmiques, especialista en audito-
ria, censor jurat de comptes i 

economista i pioner en diversos temes. Així, 
va constituir la primera firma d’auditoria espa-
nyola. Després de dècades d’exercici profes-
sional, va ser nomenat síndic de la Sindicatura 
de Comptes l’any 1984. Posteriorment, va ser 
el síndic major des del 1991 fins a la seva re-
núncia l’any 2001. En aquesta etapa, va fo-
mentar l’útilització d’indicadors per millorar 
l’avaluació de les entitats públiques. 

Aquesta és una matèria en què tenia un gran 
coneixement, fruit també de les seves estades 
a l’estranger per conèixer les millors pràcti-
ques en països com els Estats Units, el Regne 
Unit, França, els països nòrdics i molts d’altres, 
en especial de l’òrbita anglosaxona. El dia de 
la seva renúncia van tenir molt impacte medi-
àtic les declaracions que va fer al Parlament en 
afirmar que deixava la Sindicatura per la man-
ca de mitjans i la falta de col·laboració d’alguns 
dels altres síndics i va afirmar “la meva vocació 
de psiquiatra és escassa”. Del 2001 al 2003 
va ser assessor del president de la Generalitat 
en matèria d’organització i també va participar 
en diferents òrgans consultius europeus en 
matèria de comptabilitat i auditoria.

Termes era col·legiat del Col·legi i en múltiples 
ocasions va col·laborar en activitats col·legials, 
en especial amb la Comissió de Comptabilitat. 
Amb aquesta Comissió, que actualment és 
una comissió conjunta amb l’ACCID, va col-
laborar en documents de treball com el del 
nou Pla General de Comptabilitat o el dels as-

Ferran Termes també va fer publicacions de 
referència com L’auditoria de performance 
(1999), La investigació del frau en el sector 
públic (1999) i El codi d’ètica (2002). Aquests 
treballs destaquen la necessitat d’una gestió 
pública eficient i transparent per aconseguir 
un país més competitiu. No és una quimera i 
el mestratge de Termes mostra el camí per 
assolir-ho. També ha rebut molts premis i re-
coneixements com el de soci honorífic de 
l’Associació Catalana de Gestió Pública o Au-
ditor Distingit del Col·legi de Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya.

No podem deixar de destacar la dimensió hu-
mana, més enllà de la seva gran trajectòria 
professional. Ferran Termes tenia una ment 
privilegiada amb una gran capacitat per fer 
fàcil el que pot semblar més difícil i tot amb un 
fi sentit de l’humor. A més del record de la gran 
persona i el bon amic, ens queda la seva obra, 
fruit de la passió per la transparència i l’ètica en 
les entitats públiques i privades. És un terreny 
en què queda molt per fer però en el qual hem 
avançat i encara avançarem molt més gràcies 
al seu mestratge. Descansi en pau. n
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El passat 15 d’octubre ens va deixar Ferran Termes,  
una persona molt estimada en el món de la 
comptabilitat i la informació finançera

Salksh dlaksjd laksjd laskjd laskdj as

Ferran Termes i 
Anglès (1925-2013)

Economista, PrEsidEnt dE l’associació 
catalana dE comPtabilitat i dirEcció

ORIOL AMAT
Economista
oriol.amat@upf.edu

Termes tenia una ment 
privilegiada amb una 
gran capacitat per fer 
fàcil el que pot semblar 

més difícil

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
En memòria



T R E B A L L E M  E N  G R U P
Salksh dlaksjd laksjd laskjd laskdj as
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

Més d’un centenar de 
persones, entre col·
legiats i familiars, van 

assistir a l’acte de lliurament 
d’insígnies als col·legiats que  
l’any 2013 han complert 25 anys 
de col·legiació. L’acte va comp·
tar amb la participació del degà 
del Col·legi, Joan B. Casas, el 
vicedegà, Joan Ràfols, i la secre·
tària de la Junta de Govern, 
Montserrat Casanovas. En la 
seva intervenció, el degà va des·
tacar la gran satisfacció que su·
posa celebrar els 25 anys de 
col·legiació i que aquest acte se 
celebri a la nova seu del Col·legi, 
que va assegurar que és la casa 
de tots.

L’Informatiu de l’Economista 
ha volgut que alguns represen·
tants d’aquest col·lectiu ens 
contestin preguntes com: (1) 
què els ha aportat el Col·legi en 
l’àmbit personal i professional 
durant aquests anys? i (2) què 
esperen de la nova seu i com 
creuen que serà el Col·legi 
d’aquí a 25 anys?

Gonçal 
Fàbregas
Economista i au·
ditor de comp·
tes; soci director 
de Forward Eco·

nomics SLP, societat dedicada  
a l’auditoria de comptes i de jus·
tificació de subvencions, i a la 
realització de peritatges de ca·
ràcter econòmic.

1. “El Col·legi m’ha fet mante·
nir viu l’interès per la formació 

permanent en tots els seus  
aspectes i, gràcies a les activi·
tats que organitza, he conegut 
moltes persones, que han aca·
bat esdevenint veritables amics 
personals”. 

2. “Que els espais de trobada 
siguin el principal objectiu del 
Col·legi, així, sentint·nos més 
propers tots plegats, serà més 
fàcil actuar per vetllar pels inte·
ressos de tot el col·lectiu”. 

Àngels 
Roqueta
Sòcia de Com·
pas Private Equity, 
entitat d’inversió 
en empreses no 

cotitzades i assessorament cor·
poratiu en l’àmbit de fusions i 
adquisicions i millora del finan·
çament i dimensió empresarial. 
Ha estat consellera i directora  
a dues entitats de capital risc, 
així com titular d’un despatx es·
pecialitzat en informes de valo·
ració i peritatges judicials. A més 
d’economista és auditora de 
comptes, advocada i PADE de 
l’IESE. 

1. “En l’àmbit professional, el 
Col·legi contribueix a mantenir 
la formació continuada, que és 
molt necessària en tots els 
camps, i en l’àmbit personal  
conèixer altres professionals 
amb els que posteriorment  
hem compartir i compartim 
nous projectes i networking”.

2. “La nova seu aporta un es·
pai de treball de més qualitat que 
ens ajudarà a millorar tant la for·

El Col·legi homenatja els col·legiats que el 
2013 han complert 25 anys de col·legiació 

mació com la imatge professio·
nal. D’aquí a 25 anys espero que 
el Col·legi hagi esdevingut una 
xarxa professional molt recone·
guda per les seves aportacions 
a l’entorn empresarial”.

Jordi Bech
Jordi Bech és 
soci del Depar·
tament Fiscal de 
Crowe Horwath 
Legal y Tributa·

rio i president de Crowe Hor·
wath Spain International Liai·
son Partner a Crowe Horwath 
International. També és censor 
jurat de comptes i membre del 
Consell Professional d’ESADE

1. “El Col·legi m’ha permès 
mantenir una relació estreta 
amb els meus col·legues per tal 
d’intercanviar opinions i expe·
riències del nostre sector; tan·
mateix, m’ha donat l’oportunitat 
d’exercir com a docent en con·
ferències i cursos de fiscalitat”.

2. “Espero que unes instal·
lacions més modernes i àmplies 
millorin, encara més, la capaci·
tat del Col·legi d’organitzar  
actes i activitats formatives i, 
d’aquesta manera, engrandir 
l’oferta per als col·legiats fo·
mentant la formació específica, 
el networking i les trobades pro·
fessionals. Esperem que d’aquí 
25 anys continuï sent un referent 
per als economistes del nostre 
país, aportant el seu suport  
en àrees com la formació, la de·
fensa dels interessos professio·
nals i la protecció jurídica”.

Mercè Jou
Llicenciada en Ci·
ències Econòmi·
ques i Empresa·
rials per la Univer· 
sitat de Barcelo· 

na i màster en Direcció Pública 
per ESADE. Durant molts anys, 
ha treballat en l’àmbit dels estu·
dis socioeconòmics centrats en 
el mercat de treball. Des del 
maig del 2003 fins a la fi del 2010 
va combinar l’activitat laboral 
amb la política municipal i actu·
alment es dedica plenament a la 
política, ja que és diputada al 
Parlament de Catalunya i porta·
veu adjunta del grup parlamen·
tari de CiU.

1. “El Col·legi m’ha aportat 
molt, tant des d’un punt de vista 
professional com personal. He fet 
cursos de formació però durant 
anys vaig formar part del Club de 
Conjuntura que, a més d’ajudar·
me molt professionalment, va su·
posar entrar en contacte amb 
persones com Artur Sauri (malau·
radament ja desaparegut), Jordi 
Goula, Rafael Romero, Víctor Fa·
bregat i d’altres, a les quals, a més 
d’admiració professional tinc mol·
ta estima a nivell personal”.

2. “Espero que el Col·legi conti·
nuï sent una eina útil per als col·
legiats, tant en la seva vessant 
formativa però també com a pla·
taforma per ajudar a trobar feina i 
on trobar bons professionals. Cal 
que sigui un lloc on es puguin 
compartir experiències i coneixe·
ment que ajudin al desenvolupa·
ment professional i personal dels 
economistes. En aquest sentit, 
crec que el nou edifici pot ajudar 
de manera positiva a l’assoliment 
de tots aquests objectius”. n



Agudo Reig, Carla
Alarcón Porras, Anna
Antó Espelta, Pau
Arróniz Navarro, Juan José
Atero Millanes, Lorena
Bacaria Martínez, Jordi
Bailach Aspa, Maria Eugènia
Barangé Bofill, Manuel
Bes Juncosa, Luis
Boleda Fernándex, Javier
Bonnemaison Lleonart, Gema
Bosch Canals, Joan Maria
Brugués Martínez, Judith
Calvo Torras, Jordi
Carrasco Miró, Alexia
Carulla Argilés, Ester
Català Ferrer, Víctor
Chaves Ruiz, Alexandra
Córdoba Martínez, Teresa
Cornejo Carbó, Carles

Relació d’altes col·legials del 
setembre a l’octubre del 2013

Creixans Tenas, Judit
Dávila Asencio, Raquel
Egea Agustí, Montserrat
Escrivà Frasquet, Maria Teresa
Esplandiu Velasco, Oriol
Falcón Archs, Jordi
Famadas Casals, Marta
Fernández Díez, Yolanda
Fernández García, Erika
Fernando Martínez, Eduard
Fonseca Dalmau, Fernando
Galán Gras, Francesc Xavier
Gallego Izquierdo, Olaya
Galmés Oliver, Víctor Manuel
García Hernández, Fco. Xavier
Garós Beltrán, Ana Belén
Garreta Barniol, Joan
Gómez Ricart, Carina
Gomis Grau, Marc
Isern Bestard, Marina Esperança

El degà del Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya ha 
donat la benvinguda als 

nous col·legiats del curs acadè·
mic 2012·2013 en un acte que va 
tenir lloc a l’Auditori del Col·legi 
d’Economistes. L’acte va comp·
tar amb la presència del degà del 
Col·legi, Joan B. Casas; el vicede·
gà, Joan Ràfols, i la secretària de 
la Junta de Govern, Montserrat 
Casanovas. Durant la seva inter·
venció, el degà va voler destacar 
el caràcter viu del Col·legi i va  
assegurar que la nova seu s’ha 
construït per a les noves genera·
cions. Cinc representants dels 
nous col·legiats ens expliquen (1) 
per què s’han col·legiat i (2) què 
esperen que els aporti el Col·legi.

Maria Nieves 
Cosialls
Treballa a Aqualia 
Gestión Integral 
del Agua (Grup 
FCC) fent tasques 

de control de gestió i també treba·
lla com a consultora freelance, 
focalitzant·se en l’àmbit de busi-
ness intelligence. De cara al futur 
voldria ocupar una posició jeràr·
quica dins del món del control de 
gestió i dels processos. 

1. “He decidit col·legiar·me per 
la meva posició com a autònoma, 
ja que em permet estar al dia de 
les novetats fiscals i comptables. 
També vaig trobar interessant po·
der estar en connexió amb altres 
professionals que comparteixen 
les mateixes inquietuds”. 

2. “Espero que m’aporti forma·
ció per continuar activa en les no·
ves tendències, així com poder 
compartir experiències amb altres 
economistes i conèixer el seu  
recorregut professional”.

Arnau Planes
Treballa d’auxiliar 
administratiu des 
del 2010 a l’Agèn·
cia Tributària de 
Catalunya i des 

del 2012 és llicenciat en Econo·
mia per la Universitat de Barcelo·
na, on també ha estudiat un post·
grau sobre tècniques fiscals. De 
cara al futur, li agradaria estar vin·
culat a l’àmbit fiscal, ja sigui en el 
sector públic com en el privat.

1. “M’he col·legiat perquè volia 
cursar el màster d’Especialització 
Tributària del Col·legi. Després 
m’he adonat dels avantatges que 
comporta ser part del Col·legi”. 

2. “Espero aprofitar totes les 

Benvinguda del Col·legi als nous  
col·legiats del curs 2012-2013

Jordà López, Rubén
Larrosa García, Ricardo Mariano
López Sóle, Susana
López Aragonés, David
Martínez-Simonné, David
Mas Montserrat, Mariona
Mas Rodríguez, Carlos Alberto
Mayoral Torres, Llorens
Menac García, Carlos
Montasell Piñol, Gerard
Moreno Català, Ariadna
Muixí Pibernat, Gilbert
Muñoz Berzosa, José Ramón
Nieto Rivera, Antoni
Obiols Vilagines, Nuria
Olivas Redondo, Santiago
Ortego Layola, Ignacio
Padrós Rovira, Jordi
Pérez Rodríguez, Héctor
Pidevall Borrell, Ana
Pijuan Cases, Núria
Planes Mascaró, Arnau
Pons Prats, Jordi

Prat Guilera, Set
Priego Ferrer, Daniel
Quero Fernández, Jordi 
Clement
Rams Llop, Ana María
Regany Terradell, Jaime
Rosas Villegas, Carlos Joanell
Rusiñol Crusellas, Cristina
Sala Quintana, Enric
Sánchez Rönn, Alexandre
Santacana Quintas, Ignasi 
Mateu
Soria Arrufat, Carlos
Tirado Maristany, José
Torrá Villarejo, Pedro
Valenzuela Torradas, Mònica
Vega Canosa, Alejandro
Vidal Vila, Mercè
Vilà Deghilage, Juan
Vilà Puig, Ignacio
Vilalta Lamorte, Francesc X.
Villoria Ferrer, Fernando
Virgili Bolsa, Jordi

activitats que s’hi fan i, sobretot, 
que m’ajudin a adquirir nous co·
neixements i em facilitin noves 
oportunitats professionals”.

Santa Climent
Coordina el de·
partament d‘ex·
portació d’una 
empresa de fruita 
seca del Baix 
Camp. A banda 

dels estudis, ha dedicat una part 
important de la seva formació als 
idiomes. De cara al futur, vol con·
tinuar creixent com a professional.

1. “La col·legiació la vaig decidir 
en començar la carrera amb la 
intenció d’estar informada i con·
nectada amb la professió”. 

2. “Del Col·legi espero rebre 
informació i poder·me continuar 
formant. En l’àmbit personal, 
m’agradaria tenir connexió amb 
altres persones relacionades  
amb els negocis internacionals  
per poder compartir experiències“.

Marta Alsina
Llicenciada en 
ADE per la UB i en 
Dret per la UOC. 
Treballa com a as·
sessora financera 

d’empreses en crisi i també es 
dedica a la política. D’aquí uns 
anys li agradaria continuar asses·
sorant empreses legalment i fi·
nancerament.

1. “Vaig col·legiar·me perquè 
m’agrada renovar i ampliar els 
meus coneixements”. 

2. “Espero que pugui continuar 
formant·me en les àrees especifi·
ques on treballi, i conèixer gent 
amb qui poder consultar dubtes, 
compartir idees, etcètera”. 

Montse Egea 
Està endegant 
un projecte d’as·
sessoria comp·
table i fiscal. Des 
de fa tres anys 

prepara les oposicions al cos  
de tècnic d’Hisenda. Espera 
convertir·se en experta en te·
mes fiscals.

1. “Formar part d’aquest col·
lectiu és una etiqueta identifica·
tiva que considero molt valuosa 
quan l’activitat que cal desenvo·
lupar és concreta i requereix 
d’uns coneixements tècnics”. 

2. “Espero poder ampliar els 
meus coneixements i poder 
contrastar criteris i conèixer 
opinions en temes econòmics i 
socials d’experts que em per·
metin adquirir altres percepci·
ons de la realitat i construir un 
criteri propi”. n
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

Reunió de degans de  
les facultats de Ciències 
Econòmiques i Empresarials

El dimarts 17 de setem·
bre el degà del Col·legi, 
Joan B. Casas, acom·

panyat pel director tècnic de la 
Jornada dels Economistes, An·
ton Gasol, es van reunir amb els 
degans i representants de les 
facultats d’Economia i Empre·
sa de les diferents universitats 
catalanes. 

Com cada any, aquesta reu·
nió es va celebrar amb la volun·
tat d’aprofundir en les relacions 
del Col·legi amb les facultats 

E l passat 9 de novembre 
el Grup de Treball de 
Retail juntament amb 

l’Escola Superior de Comerç i 
Distribució (Escodi) van pre·
sentar un estudi sobre el pes 
real del comerç a l’economia a 
la seu del Col·legi. 

Aquest estudi té per objectiu 
fer una anàlisi de com el sector 
del comerç és una peça clau  
en el desenvolupament de 
l’economia. 

A l’acte van participar Núria 
Beltran, directora d’Escodi; 
Santiago Pagès, president i  

coordinador del Grup de  
Treball de Retail; i Clara Díez, 
economista. 

Després de la presentació 
es va organitzar una taula ro·
dona sobre On estem i cap a 
on anem en el món del retail, 
moderada per Santiago Pa·
gès, en què van intervenir 
cinc economistes, entre ells 
tres tècnics i dos empresa· 
ris del sector, que van parlar 
d’estratègies empresarials 
relacionades amb l’oferta i  
la demanda dins el sector de 
la venda al detall. n 

Presentació de l’estudi 
‘Avaluació del pes del sector 
comerç sobre l’economia’

d’Economia i Empresa de les 
universitats catalanes i definir les 
línies de col·laboració mútues. 

En el transcurs de l’acte, es 
van comentar les potencialitats 
de la nova seu, es van definir les 
principals línies d’acció dirigi·
des als nous col·legiats, i es va 
parlar del Premi de Reconeixe·
ment al Millor Currículum Uni·
versitari i del Premi Joan Sardà 
Dexeus de la Revista Econòmi-
ca de Catalunya al Millor Llibre 
d’Economia de l’Any. n

El dimarts 17 de setem·
bre, a l’Auditori del Col·
legi, es va celebrar la 

Jornada sobre Economia verda: 
l’alternativa al pensament eco-
nòmic actual. Què en conec? 
Què en penso? Com m’impli-
ca?, amb l’objectiu d’intercan·
viar informacions i experiències  
i saber com avançar en aquesta 

Jornada sobre ‘Economia 
verda: l’alternativa al 
pensament econòmic actual’

temàtica. La jornada va 
comptar amb la participació 
de representats de les princi·
pals institucions i empreses 
relacionades amb el medi 
ambient, i també hi van assis·
tir exconsellers de Medi Am·
bient, rectors i degans de les 
facultats d’Economia i Em·
presa, entre d’altres. n

Conferència ‘Què aporta 
la Unió Bancària a 
l’economia europea?’

Tremosa; el director executiu i 
economista en cap de “la Cai·
xa”, Jordi Gual, i l’inversor insti·
tucional Jordi Molins. 

En el transcurs de l’acte, Jor·
di Gual va alertar d’una “unió 
bancària feble” a Europa si no 
té un mecanisme únic de reso·
lució i un fons de garantia de 
dipòsits comú, cosa que re·
quereix més unió política i fis·
cal; i Ramon Tremosa va desta·
car la necessitat d’una unió 
bancària i d’una integració fis·
cal més gran. n

El passat 28 d’octubre, el 
Col·legi d’Economistes 
de Catalunya i l’Oficina 

del Parlament Europeu a Bar·
celona van organitzar conjun·
tament el debat Què aporta la 
Unió Bancària a l’economia eu-
ropea? a l’Auditori del Col·legi. 

A l’acte, hi van participar el 
degà del Col·legi, Joan B. Ca·
sas; l’economista i vicepresi·
dent de la Comissió d’Econo·
mia Internacional i Unió Europea 
del Col·legi, Xavier Ferrer; l’eco·
nomista i eurodiputat Ramon 
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N O T Í C I E S

Col·legi d’Economistes

XIII Jornada Tècnica 
d’Auditoria 

El passat dijous 7 novem·
bre es va celebrar a l’Au·
ditori del Col·legi, la XIII 

Jornada Tècnica d’Auditoria, 
sota el títol Coses que canvien 
i altres que haurien de canviar 
amb una assistència nombrosa 
de participants. Va ser organit·
zada per la Comissió d’Econo·
mistes Auditors de Comptes 
del Col·legi, secció del REA a 
Catalunya.

La inauguració de l’acte va 
anar a càrrec del president del 
Consell General de Col·legis 
d’Economistes d’Espanya, Va·
lentí Pich, i Emilio Álvarez, presi·
dent del Comitè Directiu del REA 
a Catalunya; i Joan B. Casas, 

El degà del Col·legi, Joan 
B. Casas, i el president 
de l’Associació d’An·

tics Alumnes i Amics de la Uni·
versitat de Lleida (Alumni UdL), 
Josep Maria Moragues, van 
signar un acord de col·laboració 
a la seu territorial del Col·legi  
a Lleida amb l’objectiu de faci·
litar als exalumnes una millor 
formació professional i els re·

degà del Col·legi d’Econo·
mistes de Catalunya, va ser 
el responsable de concloure 
la Jornada. 

En el decurs de la jornada 
es van tractar temes com les 
millores necessàries en la 
comptabilitat i la informació 
financera de les pimes, es va 
organitzar una taula rodona 
sobre l’aplicació de les nor·
mes internacionals d’audito·
ria, comptabilitat creativa: 
fiscalitat i auditoria, i la sessió 
de cloenda va tractar sobre el 
tema Què podem aprendre 
els auditors dels darrers es-
càndols en el món econòmic 
i financer? n

El degà del Col·le·
gi d’Economistes de 
Catalunya, Joan B. 

Casas, i el director general de 
Business Unit Accountants 
de SAGE, Josep Maria Re·
ventós, van signar un con·
tracte de patrocini pel qual 
SAGE esdevé nou patrocina·
dor de la nova seu del Col·legi. 

En virtut d’aquest acord, 
SAGE col·laborarà en el finan·
çament de la construcció de 
la nova seu del Col·legi i posa 
de manifest el seu compromís 
amb les institucions socials, 
culturals i econòmiques de 
Catalunya, contribuint al seu 
desenvolupament. n

cursos necessaris per accedir 
al món laboral. 

En virtut d’aquest acord, els 
membres d’Alumni UdL podran 
associar·se al Col·legi d’Econo·
mistes de Catalunya en condici·
ons avantatjoses i els col·legiats 
del Col·legi que estiguin interes·
sats a associar·se a Alumni UdL 
també ho podran fer i gaudiran 
de condicions especials. n

SAGE, nou patrocinador  
de la nova seu del Col·legi

Signatura del conveni de 
col·laboració amb l’Alumni 
de la Universitat de Lleida

Soler Mobles, nou 
col·laborador del Col·legi

El degà del Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya, 
Joan B. Casas, i l’admi·

nistrador de l’empresa Soler 
Mobles, Josep Soler, han sig· 
nat un contracte de patrocini pel 
qual Soler Mobles esdevé em·
presa col·laboradora de la nova 

seu del Col·legi.  
En virtut d’aquest 
acord, Soler Mo·
bles col·laborarà 
en el finançament 
de la construcció de la nova  
seu del Col·legi i s’incorporarà  
al programa de patrocini. n

El passat 27 de novem·
bre el president de la 
Diputació de Barcelo·

na, Salvador Esteve, va visi· 
tar la nova seu del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i 

va ser rebut pel degà, Joan B. 
Casas. Durant la seva visita, 
Salvador Esteve va recórrer les 
instal·lacions de la nova seu i 
va signar en el Llibre d’Honor 
del Col·legi. n

El president de la Diputació 
de Barcelona visita la nova 
seu del Col·legi

Col·legi d’Economistes
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El Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi de Titulats 
Mercantils de Catalunya inicien el procés d’unificació amb 
l’objectiu de millorar el seu posicionament en la societat 
catalana i millorar la seva eficiència

La unificació 
de les corporacions 
professionals

A) MOTIUS DE LA UNIFICACIÓ 

La unificació de les 
corporacions d’Economistes  
i Titulats Mercantils de 
Catalunya és una necesitat 
imposada per l’entorn i els 
canvis legislatius

Els principals motius que recomanen la uni-
ficació de les dues corporacions de profes-
sionals els trobem en:

1 L’adaptació a l’Estat espanyol de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior que va 

culminar l’any 2007 amb l’aprovació del Reial 
decret d’ordenació dels ensenyaments uni-
versitaris oficials, que va comportar la desa-
parició de les antigues llicenciatures i diploma-
tures i, per tant, la desaparició de la diferència 
entre els estudis que donaven l’accés a la pro-
fessió d’economista i a la professió de profes-
sor mercantil i que justificaven l’existència 
d’ambdues professions per separat. A partir 
de la reforma de Bolonya, tots els estudiants 
universitaris que es graduïn en algun dels 
graus de l’àmbit de l’economia i de l’empresa 
es podran col·legiar en els col·legis d’econo-
mistes.

2L’adaptació d’Espanya a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior també va compor-

tar, en desaparèixer el catàleg de títols univer-
sitaris i pel fet de possibilitar que cada univer-
sitat expedís els seus títols oficials, l’aparició 
de molts més títols oficials amb el correspo-
nent risc que es pogués produir una fragmen-
tació més gran de les professions de l’àmbit 
de l’economia i empresa.

r e p o r t a t g e
Procés d’unificació

3 La coincidència de les atribucions profes-
sionals relacionades amb l’economia de 

l’empresa que l’Estatut professional d’econo-
mistes, de professors i perits mercantils (De-
cret núm. 871/77 de 26 abril) atorga als eco-
nomistes i als professors mercantils.

4La constatació que hi ha similitud en al-
gunes de les activitats i serveis que els 

respectius col·legis ofereixen als seus mem-
bres, sobretot les que van destinades a as-
sessors fiscals, auditors, comptables i admi-
nistradors concursals.

5L’actual reforma liberalitzadora dels ser-
veis i col·legis professionals, que fa reco-

manable que la institució col·legial sigui el més 
potent possible per tal d’afrontar els reptes 
que comportarà el nou entorn legal.

En l’àmbit estatal, el Consell 
d’Economistes i els col·legis 
del País Basc i de Múrcia ja 
estan unificats 

El Ple del Consell General de Col·legis 
d’Economistes d’Espanya i el Ple del Con-
sell General de Col·legis de Titulars Mercan-
tils d’Espanya van acordar la unificació de 
les dues corporacions professionals tot 
mantenint les respectives professions, fet 
que va ser realitat amb la publicació en el 
BOE del 5 d’octubre de la Llei 30/2011, de 4 
d’octubre, sobre la creació del Consell Ge-
neral d’Economistes (unificació de les orga-
nitzacions col·legials d’economistes i de titu-
lats mercantils) i la recent constitució formal, 
el 24 de maig del 2013, un cop constituït el 
seus òrgans de govern conforme als esta-

tuts transitori aprovats el 14 de març 
(Ordre ECC/402/2013).

Com a conseqüència d’aquesta unifi-
cació en l’àmbit estatal es van iniciar 
processos autonòmics d’unificació dels 
col·legis territorials. Els primers a unficar-se 
van ser els col·legis d’Economistes i de Ti-
tulats Mercantils del País Basc, seguits pel 
Col·legi d’Economistes i el de Titulats Mer-
cantils de Múrcia, i a principi del 2014, el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i els 
quatre col·legis de Titulats Mercantils de 
Catalunya estaran unificats en un nou Col-
legi d’Economistes de Catalunya, si així ho 
ratifica l’Assemblea de Col·legiats. Hi ha 
altres processos en curs. 

B) EN QUÈ CONSISTEIX  
LA UNIFICACIÓ

La unificació de les 
corporacions d’economistes  
i titulats mercantils a 
Catalunya comportarà la 
creació d’un nou col·legi i la 
supressió dels cinc existents, 
amb la voluntat d’aprofitar  
i d’impulsar el millor de 
cadascuna de les  
corporacions originàries

S’unificaran els cinc col·legis professionals, 
el Col·legi d’Economistes de Catalunya i els 
Col·legis de Titulats Mercantils de Barcelo-
na, Tarragona, Lleida i Girona per crear un 
nou col·legi d’Economistes de Catalunya 
amb personalitat jurídica diferent dels ante-
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3Facilitarà la incorporació de nous col-
legiats i evitarà la fragmentació de la pro-

fessió, aspecte que és molt perjudicial des del 
punt de vista del mercat i la percepció social

4Millorarà l’eficiència dels ser-
veis i comunicacions que es 

presten als col·legiats en incremen-
tar la base de col·legiats, que ha de re-

dundar en una millora cap als col·legiats. La 
unificació comportarà importants sinergies 
per a les dues professions.

5  Aconseguirà una rendibilitat més alta de 
les seus corporatives.

D) COM SERÀ EL COL·LEGI UNIFICAT

El col·legi unificat tindrà  
una personalitat jurídica 
diferent, però mantindrà la 
denominació de Col·legi 
d’Economistes de Catalunya  
i aglutinarà les professions 
d’economista i de titulats 
mercantils, cadascuna amb 
les seves competències 
professionals respectives

1 S’unificaran las quotes d’acord amb el 
model actual del nostre col·legi 

2 L’àmbit territorial serà Catalunya amb 
quatre seus, que són Barcelona (seu cen-

tral), Tarragona, Lleida i Girona, que tindran el 
mateix domicili que les actuals seus del Col-
legi d’Economistes de Catalunya: plaça Gal·la 
Placidia 32; Rambla Nova, 58-60, 5èA; Pere 
Cabrera, 16, 1.G, i Joan Maragall, 44-46 en-
tresol, respectivament.

3 Els àmbits d’actuació del Col·legi seran 
tant l’economia general i l’economia de 

l’empresa com la comptabilitat, l’auditoria, l’ad-
ministració concursal i la fiscalitat de les empre-
ses i organitzacions públiques. En definitiva, tot 
allò referent a l’economia i a l’empresa.

4Durant el període transitori, els col·legiats 
provinents del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya mantindran el seu número de col-
legiat.

5 El patrimoni del Col·legi unificat l’integra-
rà la totalitat dels béns patrimonials de les 

corporacions unificades en el Col·legi.

6La plantilla del personal del Col·legi uni-
ficat la integrarà la totalitat de les perso-

nes al servei de les corporacions unificades 
en el Col·legi.

7 D’entrada, el Col·legi unificat comptarà 
amb més col·legiats. Als 6.200 col·legiats 

que actualment té el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya se li han de sumar els prop de 
2.000 col·legiats dels col·legis de Titulats Mer-
cantils de Catalunya.

8El nou col·legi millorarà en patrimoni net i 
la solvència.

Un pressupost d’explotació amb uns in-
gressos que poden superar, per l’impacte 
de la unificació, la suma dels ingressos de 
tots els pressuposts de les cinc corporaci-
ons i amb unes despeses inferiors a la suma 
de totes les despeses actuals dels cinc col-
legis per les importants sinergies de la uni-
ficació.

Els col·legis de Titulats 
Mercantils de Catalunya 
aportaran al col·legi unificat: 
patrimoni, seus  
de Barcelona i Lleida,  
i 2.000 col·legiats

Dels 21 treballadors que tindrà el col·legi 
unificat, 15 provindran de l’actual Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i 6 dels col-
legis de Titulats Mercantils de Catalunya.

E) EL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE 
CATALUNYA UNIFICAT MILLORARÀ 
LA SOLVÈNCIA

S’ha fet una estimació de les principals mag-
nituds del Col·legi unificat, tenint en compte 
les aportacions dels col·legis de Titulats Mer-
cantils de Catalunya i els comptes anuals del 
Col·legi, que podeu consultar a la pàgina web 

riors que transitòriament aglutinarà les pro-
fessions d’economista i de titulats mercan-
tils, ja que tots els graduats que surten de les 
facultats d’Economia i Empresa es podran 
col·legiar en els col·legis d’economistes.

Tots els col·legiats, amb independència del 
col·legi d’origen, tindran els mateixos drets 
i deures, amb l’única limitació pel que fa a 
l’exercici de la professió d’acord amb l’Es-
tatut professional d’economistes, profes-
sors i perits mercantils (Decret núm. 871/77 
de 26 abril). 

 C) AVANTATGES DE LA UNIFICACIÓ

La unificació comportarà 
avantatges i obrirà noves 
oportunitats 

1 Clarificarà el panorama de la professió, 
pel fet d’existir només una corporació a 

Catalunya que aglutina els professionals de 
l’economia i l’empresa. Amb la unificació, es 
crearà una de les corporacions més impor-
tants de Catalunya que naixerà amb la volun-
tat d’aglutinar totes les especialitats i estudis 
que estiguin relacionats amb l’economia i 
l’empresa i, en relació amb aquest  darrer 
(l’àmbit de l’empresa), el nou Col·legi es con-
vertirà en el referent indiscutible en fiscalitat, 
concursal, auditoria de comptes i comptabili-
tat, com ho és ja en el camp de l’economia.

2 Permetrà tenir un posicionament més fort 
en la societat catalana i millorarà les rela-

cions amb les facultats d’Economia i Empresa 
de les universitats catalanes, a la vegada que 
crearà noves sinergies.
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r e p o r t a t g e
Procés d’unificació

del Col·legi (la informació definitiva es concre-
tarà en l’elaboració dels pressupostos i comp-
tes anuals un cop efectuada la unificació):

a. Al patrimoni net del Col·legi de 7,4 milions 
d’euros (30-10-2013) s’hi afegirà el patrimoni 
net dels col·legis de Titulats Mercantils de Ca-
talunya, de 720.000 euros. 

b.També s’incorporaran 822.000 euros 
d’immobilitzat material i patrimoni fincable 
per valor aproximat d’1.000.000 d’euros a 
preus actuals de mercat i en l’actiu corrent 
s’incorporaran també 600.000 euros en 
inversions financeres. 

S’ha estimat que la unificació amb la Cor-
poració de Titulats Mercantils comportarà 
un increment d’ingressos ordinaris de 
620.000 euros, 350.000 en concepte de 
quotes i 270.000 en concepte d’increment 
d’ingressos de formació, que s’han de su-
mar als ingressos del Col·legi, que a 31 de 
desembre del 2012, per aquets mateixos 
conceptes, eren d’1.878.858 euros. Per la 
seva banda, l’increment de despesa serà 
aproximadament de 340.000 euros 
(200.000 en increment de despesa de per-
sonal i 140.000 euros en increment de des-
peses de formació). El procés d’unificació 
comporta importants sinergies, ja que 
pràcticament tota la resta de despeses de 
funcionament són susceptibles d’elimina-
ció. La materialització d’aquestes sinergies 
està en funció dels terminis en què operati-
vament es culmini el procés.

F) EL PROCÉS D’UNIFICACIÓ

La unificació amb els col·legis 
de Titulats Mercantils l’ha 
d’aprovar l’Assemblea 
Extraordinària de Col·legiats 
de dijous 19 de desembre i ha 
de ser el Parlament de 
Catalunya qui per llei aprovi la 
unificació. Correspon al 
Govern de la Generalitat de 
Catalunya i, en concret, al 
Departament de Justícia, de 
portar a terme la iniciativa 
parlamentaria necessària per 
formalitzar la unificació

La Junta de Govern del Col·legi del 19 de 
novembre va aprovar el Conveni d’Unifica-
ció amb els col·legis de Titulats Mercantils 
de Catalunya i el Reglament Orgànic Trans-
itori del Col·legi unificat, va convocar l’As-
semblea Extraordinària de Col·legiats di-
jous 19 de desembre per tal que aquesta 
aprovi, si s’escau, la unificació amb la cor-
poració de Titulats Mercantils i la pròrroga 
del pressupost d’explotació de l’any 2013 
fins que no entri en vigor el pressupost del 
Col·legi unificat. 

El Conveni d’Unificació és el document on 
es plasma la voluntat de dur a terme la uni-
ficació per part de les corporacions implica-
des. El Reglament Orgànic Transitori és el 

document que conté les normes organitza-
tives en què s’haurà de basar el funciona-
ment del Col·legi unificat durant el període 
transitori. 

El Conveni d’Unificació i el Reglament Or-
gànic Transitori preveuen un període tran-
sitori per un període de quatre anys en què 
tots els càrrecs en els òrgans del Col·legi 
unificat, per exemple Comissió Gestora, 
Comitè de Normativa i Ètica Professional, 
Comissions de Treball Unificades, Comitè 
de Formació, seran designats per les juntes 
de Govern dels actuals col·legis d’Econo-
mistes i Titulats Mercantils a raó de 60% 
designats per la Junta de Govern del Col-
legi d’Economistes de Catalunya i 40% de-
signats per les juntes de Govern dels col-
legis de Titulats Mercantils de Catalunya. 
Aquest criteri deriva dels acords que van 
donar lloc a la unificació del Consell General 
d’Economistes d’Espanya i el Consell Ge-
neral de Titulats Mercantils d’Espanya. Es 
preveu que la unificació sigui una realitat al 
llarg del primer trimestre de l’any.

G) EL COL·LEGI UNIFICAT I EL 
PERÍODE TRANSITORI

Es proposa un període 
transitori de quatre anys per 
tal de consolidar els 
avantatges que pot 
representar el nou col·legi i 
aconseguir dues finalitats 
principals: perfeccionar i 
consolidar la unificació i 
elaborar uns estatuts del nou 
Col·legi d’Economistes

En el període transitori, el Col·legi es regirà 
pel Reglament Orgànic Transitori, ja apro-
vat per totes les juntes de Govern dels col-
legis que s’unifiquen i pendent de la seva 
ratificació per l’Assemblea de Col·legiats, 
conjuntament amb el Conveni d’Unificació, 
que estan a disposició de tots els col·legiats 
al web del Col·legi. La Llei que aprovi la uni-
ficació aprovarà legalment el Reglament 
Orgànic Transitori.

L’òrgan de govern serà la Comissió Gesto-
ra, integrada per 25 membres, 15 desig-
nats pel Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya i 10 designats pels col·legis de Titulats 
Mercantils de Catalunya. El degà, l’inter-
ventor, el secretari i nou vocals de la Comis-
sió Gestora seran designats per la Junta de 
Govern del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya. Els presidents territorials seran 
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Conveni d’Unificació i del Reglament Trans-
itori, s’aprovaran també els mecanismes 
de designació i substitució.

Hi haurà tres comissions de treball unifica-
des, la d’Assessors Fiscals, la d’Auditors de 
Comptes i la de Comptabilitat, que comp-
taran amb un comitè permanent de 10 
membres, sis a proposta dels Economistes 
de Catalunya i quatre a proposta dels col-
legis de Titulats Mercantils de Catalunya, 
que seran els encarregats d’impulsar i orga-
nitzar les activitats i serveis especifics per a 
la comissió respectiva. La resta de comissi-

economistes (tres de Barcelona, Tarragona 
i Girona) designats per la Junta del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, i la Presidèn-
cia de la seu territorial de Lleida serà desig-
nada per la Junta de Govern del Col·legi de 
Titulats Mercantils de Lleida. 

La Junta de Govern adoptarà els seus 
acords per majoria simple dels assistents 
menys per la convocatòria d’Assemblea de 
Col·legiats, l’aprovació de l’avantprojecte 
d’estatuts col·legials, d’aprovació dels 
pressupostos anuals i de les quotes i càrre-
gues col·legials per a la seva elevació a l’As-
semblea de Col·legiats. Es requerirà una 
majoria reforçada de dos terços dels mem-
bres de la Junta de Govern.

La substitució, per qualsevol causa d’un 
membre dels òrgans de govern i represen-
tació del Col·legi unificat durant el període 
transitori serà coberta en tots els casos per 
un col·legiat provinent del seu col·legi d’ori-
gen (per exemple en el cas de substitució 
del degà, el substitut correspondrà a un col-
legiat de l’actual Col·legi d’Economistes de 
Catalunya). Juntament amb l’aprovació del 

ons i grups de treball del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya continuaran amb la 
mateixa estructura i funcions que actual-
ment i s’obriran també als col·legiats provi-
nents dels col·legis de Titulats Mercantils de 
Catalunya. S’incorporaran també les secci-
ons provinents dels col·legis de Titulats 
Mercantils amb el mateix enfocament.

El Comitè de Normativa i Ètica Professional 
continuarà sent l’òrgan extern a la Junta de 
Govern encarregat de vetllar pel compli-
ment de la normativa deontològica i està 
integrat per 20 membres, per tal d’afavorir 
que hi estan representants totes les sensi-
bilitats i especialitzacions professionals del 
nou Col·legi, 12 que designaran els Econo-
mistes, presidència i onze vocalies, i 8 que 
designaran els col·legis de Titulats Mercan-
tils de Catalunya, vicepresidància i set vo-
calies; es constituirà un Consell de Forma-
ció que serà l’òrgan encarregat de coordinar 
i impulsar l’activitat formativa del Col·legi 
durant el període transitori de la unificació 
per ressaltar la importància que la formació 
continuada continuarà tenint en el Col·legi 
unificat. n

Per un període de quatre 
anys tots els càrrecs en els 
òrgans del Col·legi unificat 

seran designats per les 
juntes de Govern dels 

actuals col·legis 
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El fet anterior es confirma en l’augment 
de l’índex de confiança dels economis·
tes. Aquest valora l’economia catalana 
amb un 3,25 i l’estatal amb un 2,99 sobre 
un màxim de 10,0, front d’un 2,83 i d’un 
2,59 del mes de juny, respectivament. Val 
a dir que es tracta del primer increment 

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

Situació
econòmica
tardor 2013*
Àngel HermosillA, 
economista
hermosilla@economistes.com

 Tot i que predomina l’estabilitat, 
sembla que es consolida la mi·
llora de les expectatives i la con·
fiança dels col·legiats sobre 

l’economia, després d’uns mesos de 
lleugera i continuada tendència ascen·
dent. Un 45,6% dels qui contesten l’en·
questa creu que la situació actual de 
l’economia catalana és igual que la de fa 
un any (un 20,8% a l’enquesta de prima·

vera), mentre que un 32,8% dels enques·
tats opina que és pitjor (un 75,5% a l’an·
terior enquesta) i un 21,1% considera que 
és millor (un 3,7% a l’enquesta passada). 
El canvi d’inèrcia detectat fa uns mesos 
es manifesta, doncs, en una reducció im·
portant de les opinions pessimistes i en 
un increment de les optimistes i, sobretot, 
de les que apunten que la situació és la 
mateixa.

Des del dia 29 d’octubre fins al 22 de novembre han participat 
813 col·legiats a l’Enquesta Situació Econòmica corresponent 
a la tardor del 2013, que està penjada al web del Col·legi

Enquesta Situació Econòmica

Evolució de la situació econòmica de Catalunya
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El principal problema 
de l’economia catalana 

continua sent l’atur, 
per davant de la 

restricció creditícia  
i la feblesa de la 

demanda interna

dels índexs des de principi de l’any 2011, 
moment a partir del qual la davallada del 
percentatge ha estat continuada.

El principal problema continua sent l’atur, 
tal com assenyala un 71,1% dels col·
legiats que participen en l’enquesta. Li 
segueixen, segons ordre d’importància, 
la situació financera i la restricció credití·
cia, la feblesa de la demanda interna, el 
dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat i, a 
certa distància, la manca de reformes es·
tructurals (59,4%, 50,3%, 49,0% i 26,5%, 
respectivament). Els tres primers proble·
mes han experimentat una reducció sig·
nificativa de la seva rellevància en compa·

tre que un 47,1% creu que no serà efectiva 
en la generació d’ocupació, un 41,7% 
considera que sí. Per la seva banda, un 
11,2% dels economistes no té opinió.

Pensions vinculades a la inflació
La majoria dels col·legiats que ha partici·
pat en l’enquesta pensa que les pensions 
han de continuar indexant·se amb la infla·
ció. Un 61,5% dels que contesten apunten 
que no és convenient que les pensions 
deixin d’estar vinculades a la inflació per a 
la seva actualització anual. Un 33,2% dels 
enquestats opina el contrari, mentre que 
un 5,3% no té opinió. 

Sí               No              No tenen opinió

11,2

“Creus que serà efectiva en la generació 
d’ocupació la reducció del nombre de 
contractes de treball a Espanya, de 41 a 5?”

47,1

% de col·legiats

41,7

Sí               No              No tenen opinió

“Creus que és convenient que les pensions 
deixin d’estar vinculades a la inflació per a 
la seva actualització anual?”

61,5

% de col·legiats

33,2
5,3

Sí               No              No tenen opinió

“Creus que els plans de l’Administració 
tributària permetran reduir els alts nivells de 
l’economia submergida i frau fiscal?”

82,1

% de col·legiats

5,6
12,3

ració amb mesos anteriors, mentre que 
els darrers s’han mantingut gairebé esta·
bles. D’altra banda, s’ha d’esmentar que 
ha pujat significativament la preocupació 
per la situació de les infraestructures i co·
municacions, problema apuntat per un 
12,9% dels economistes, i, en menor me·
sura, pels costos laborals (6,3%).

Les previsions per al darrer trimestre d’en·
guany són relativament optimistes tant per a 
Catalunya com per a Espanya. En el cas es·
pecífic de Catalunya, si bé predomina el per·
centatge dels que anticipen que la situació 
econòmica continuï igual (62,1% del total), 
per primera vegada en molt temps la propor·
ció dels que esperen que millorarà supera 
àmpliament la dels que pronostiquen un em·
pitjorament (un 25,6% contra un 11,9%). 
Això es confirma, també, amb una pujada 
dels índexs de confiança dels economistes 
relatius al Principat i al conjunt de l’Estat (va·
lors de 3,40 i de 3,14, respectivament).

reducció en el nombre 
dels contractes de treball
No hi ha una posició definida dels col·
legiats sobre els efectes que pot provocar 
la possible reducció de contractes labo·
rals a Espanya de 41 a 5 modalitats. Men·
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Lleida

Millor               Igual               Pitjor

11,8

“En comparació amb els darrers mesos, 
com creus que evolucionarà el mercat de 
treball de la demarcació de Lleida en els 
propers mesos?”

47,1

% de col·legiats

41,7

Ajustaments % de col·legiats

Reclamar al Govern estatal una compensació per la taxa 
dels dipòsits bancaris pressupostada l’exercici 2013.  53,3

Vendre edificis propietat de la Generalitat. 46,7

Introduir noves taxes mediambientals (emissions 
contaminants, enlairament d’avions i energia nuclear).  42,1

Recuperar l’impost de successions.  30,1

Adjudicar noves concessions.  24,5

Eliminar una de les dues pagues extraordinàries dels funcionaris.  22,9

Introduir una nova taxa sobre els envasos. 12,6

Entre les diverses mesures que s’estan analitzant per  
fer ajustaments en el Pressupost de la Generalitat  
per a l’any 2014, amb quines estaries d’acord?

Tarragona

Positiva         Neutra         Negativa         No tinc opinió

80,0

“Quina valoració fas de la temporada 
turística i els seus efectes econòmics a les 
comarques de Tarragona?”

12,0

% de col·legiats 2,0

6,0

Girona

Positiva         Neutra         Negativa         No tinc opinió

75,0

“Quina valoració fas de la temporada 
turística i els seus efectes econòmics a les 
comarques de Girona?”

% de col·legiats

4,2 18,7

2,1

Barcelona

Positiva         Neutra         Negativa         No tinc opinió

89,5

“Quina valoració fas de la temporada 
turística i els seus efectes econòmics a les 
comarques de Barcelona?”

% de col·legiats

1,2 6,1

3,2

lleida: evolució del mercat de treball
Els economistes lleidatans opinen que el 
mercat de treball de la demarcació no re·
gistrarà grans canvis a curt termini. Un 
52,9% pensa que en comparació amb els 
darrers mesos evolucionarà de manera 
similar. Per la seva banda, un 35,3% creu 
que empitjorarà, mentre que, en sentit 
contrari,  un 11,8% assenyala que expe·
rimentarà una millora. n

Temporada turística 2013
Els economistes barcelonins, gironins i tar·
ragonins fan una valoració positiva de la 
temporada turística de l’any 2013 i dels 
seus efectes econòmics a les respectives 
demarcacions. Destaca la valoració més 
positiva feta pels col·legiats de Barcelona. 
Un 89,5% d’aquests tenen una opinió favo·
rable, percentatge que en el cas de Tarra·
gona se situa en el 80,0% i en el de Girona 
en el 75,0%. Val a dir que els economistes 
gironins tenen una posició més neutral so·
bre la temporada turística en la seva demar·
cació que la resta.

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Enquesta Situació Econòmica

reducció de l’economia 
submergida i frau fiscal
Bona part dels economistes enquestats 
pensa que els plans de l’Administració 
tributària no permetran reduir els alts ni·
vells de l’economia submergida i de frau 
fiscal. De fet, un 82,1% opina que no 
s’aconseguirà això mitjançant els plans 
tributaris, contra un 12,3%, que creu que 
sí. Un 5,6% no té opinió.

Ajustaments en el Pressupost 
de la generalitat 2014
Entre les diverses mesures d’ajustament en 
el Pressupost de la Generalitat per a l’any 
2014 els economistes es mostren més 
d’acord amb la possibilitat de reclamar al 
Govern estatal una compensació per la 
taxa dels dipòsits bancaris pressupostada 
l’exercici passat, que amb la venda d’edifi·
cis propietat de la mateixa Generalitat i amb 
la introducció de noves taxes mediambien·

tals. Així ho assenyalen, respectivament, un 
53,3%, un 46,7% i un 42,1% de tots els 
col·legiats que responen.

Altres mesures són la recuperació de l’im·
post de successions (30,1%), l’adjudica·
ció de noves concessions (24,5%) i l’eli·
minació d’una de les dues pagues 
extraordinàries dels funcionaris (22,9%).
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1 Cal desenvolupar 
un veritable full 

de ruta per a la inter-
nacionalització de 
l’empresa catalana, 
amb finalitats clares, 
mercats objectius i 
eines concretes per 
ajudar la pime a acce-
dir als mercats de més 
creixement, focalitzant 
les actuacions de l’admi-
nistració en aquelles activi-
tats amb més impacte.

2 S’ha de reordenar el sistema de suport 
a la internacionalització de l’empresa a 

Catalunya, adaptant-lo a la situació actual, 
en què el sector privat associatiu adquireix 
un marcat protagonisme. Cal recuperar la 
complicitat publico-privada, evitant sola-
paments i impulsant la coordinació i les col-
laboracions entre agents, així com la com-
plementarietat de propostes.

3 Les entitats financeres públiques o se-
mipúbliques existents (ICO, ICF, COFI-

DES...) haurien de flexibilitzar els requisits i 
les condicions que se sol·liciten a les em-
preses per accedir al finançament, fer una 
rebaixa en el preu del finançament que ofe-
reixen, i dotar-se de més recursos per po-
der avalar operacions internacionals d’em-
preses.

4S’ha d’instar el Govern espanyol a fer 
un desplegament immediat i ambiciós 

del nou instrument financer dels bons d’in-
ternacionalització, creat per la Llei 14/2013, 
de suport als emprenedors, de 27 de se-
tembre (art. 32 i següents). Aquests bons 
pretenen afavorir la titolització dels crèdits 
a l’exportació i, per tant, facilitar la conces-
sió de més crèdit. Caldria, però, que es ga-
rantís reglamentàriament que l’emissió dels 
bons per part de les entitats financeres de-
rivés automàticament en nou crèdit a l’ex-
portació.

5 Cal crear un clima de seguretat jurídica 
en el camp de la fiscalitat sobre la inter-

nacionalització, que eviti constants canvis 
normatius i indefinicions o modificacions 
contínues de criteri. Les administracions 
públiques, en general, i la tributària, en par-
ticular, han de ser properes a la realitat del 
teixit empresarial exportador, donar-li su-
port i crear un ambient business friendly. 

6 És necessari igualar i unificar la fiscalitat 
de les empreses a la Unió Europea, in-

dependentment de l’Estat on tinguin la seu 

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Decàleg de propostes

El nou repte: 
internacionalització

 El passat 21 de novembre es va 
celebrar la Jornada “El repte es·
tratègic i les dificultats per a la 
internacionalització”, organitzat 

pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
Pimec, Amec i Secartys. Aquesta jornada 
és una iniciativa conjunta de les quatre en·
titats que té per objectiu cridar l’atenció 
sobre la necessitat de prendre mesures 
d’actuació per impulsar més la internacio·
nalització. 

 La jornada va ser inaugurada pel degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Sr. 
Joan B. Casas, que va assenyalar que 
aquesta iniciativa vol fer sostenible la inter·
nacionalització i que les empreses li puguin 
treure el màxim profit. A continuació, la con·
ferència inaugural va anar a càrrec del Dr. 
Anton Costas, catedràtic de Política Eco·
nòmica de la UB i nou president del Cercle 
d’Economia. 
 
Posteriorment, l’economista i periodista de 
La Vanguardia, Sr. Jordi Goula, va moderar 
una tertúlia en què van participar el Sr. Xa·
vier Pont, director general del Pastoret de la 
Segarra; el Sr. Josep Betríu, conseller dele·
gat del Grup Lasem; el Sr. Jordi Moragas, 
director general de Quercus Technologies, 
i el Sr. Ezequiel Navarro, CEO de Premo.
 
Finalment, els màxims representants de les 
quatre entitats col·laboradores van asse·
nyalar les conclusions assolides en un do·
cument elaborat amb motiu de l’acte. La 
cloenda de l’acte va anar a càrrec del Sr. 
Josep González, president de Pimec.

El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya enuncia 
deu consells per tal de 
fer sostenible i treure 
el màxim profit a la 
internacionalització

fiscal. Impulsar la compe-
tència entre les empreses 
comunitàries passa per un 
impost sobre societats 
únic i per un mateix im-
post sobre el valor afegit 
(IVA) amb liquidació única 
al conjunt del territori de la 
Unió Europea.

7 Cal simplificar l’adminis-
tració relacionada amb 

els tràmits d’exportació i d’impor-
tació, específicament les duanes; i 

disposar d’una visió i gestió global dels ser-
veis duaners i paraduaners, que potenciïn 
una millor coordinació i orientació al client, 
al servei de les empreses exportadores i 
importadores, respectant la missió de con-
trol, tot inspirant-se en els models del nord 
d’Europa, com és el cas dels Països Bai-
xos. També cal prioritzar la simplificació 
administrativa dels tràmits i avançar en 
l’aplicació de l’administració electrònica. 
Els serveis d’inspecció s’han d’orientar, per 
la seva banda, als exportadors i importa-
dors per evitar que no es paralitzin les mer-
caderies.

8 S’han d’augmentar els mitjans humans 
i els horaris d’atenció dels serveis dua-

ners i, sobretot, dels serveis paraduaners. 
Cal uniformitzar els criteris d’interpretació 
de la normativa per part dels serveis d’ins-
pecció. Cal millorar l’accés a la informació 
duanera i paraduanera per a les empreses, 
de manera que sigui clara i actualitzada. 
També cal crear un punt d’informació de la 
duana per a les empreses seguint l’exem-
ple del model francès.

9 La ineficiència en la gestió dels visats 
de les persones és una clara barrera a 

la competitivitat de les empreses en la seva 
activitat internacional. Cal exigir el compli-
ment de la normativa comunitària per ho-
mogeneïtzar els processos, una sensibilit-
zació del cos diplomàtic i una adequada 
assignació de recursos humans i econò-
mics per, almenys, igualar-nos als països 
europeus més eficients.

10 Les pimes es troben desemparades 
quan han d’expatriar personal a l’es-

tranger, pels costos econòmics que això 
implica, així com pel desconeixement de 
tots els requisits jurídics, fiscals, laborals, 
etc., que suposa. Per aquestes raons, cal 
més suport a les pimes en el seu procés 
d’implantació de delegacions comercials i 
productives a l’exterior, especialment en 
l’expatriació de personal.
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xavier ollé, economista i responsable 
de desenvolupament d’Economistes BAN 
economistesban@economistes.com

En qualsevol cas era difícil preveu-
re tot el que s’ha assolit fins ara: 
hem sotscrit diversos acords de 
col·laboració o partenariat amb 

IFEM, ENISA, Catalonia BIO, Barcelona Acti-
va,  UPF Business Shuttle i el Parc de Recerca 
de la UAB. Hem participat activament en l’As-
sociació Espanyola de Business Angels (AE-
BAN) i s’ha fomentat la cerca de sinergies 
amb altres xarxes, amb forta implicació en 
l’impuls i la dinàmica de la Comissió d’Empre-
nedoria del 22@network. Disposem d’una 
ubicació específica al web del CEC així com 
d’aquesta secció a l’informatiu. Destaca la 
celebració dels fòrums inversors on s’han 
presentat 50 projectes, que el Comitè d’Ava-
luació ha seleccionat entre més de 70. Dos 
han trobat finançament (Beabloo i Foodinte-
rest) per un import en conjunt d’1,2 milions 
d’euros, mentre que uns altres estan en fase 
madurativa.

Un projecte d’èxit que reclama 
consolidació i posicionament 
Superat satisfactòriament el període de ro-
datge, l’esperit crític i l’exigència han de servir 
per marcar nous objectius, tant pel que fa a la 
consolidació com al posicionament, que ens 
permetin estructurar una xarxa diferenciada, 
de qualitat i de serveis per a tots els seus usu-
aris. Tenim previst crear una comunitat d’in-
versors interessats en bons projectes. For-

mar-ne part suposarà rebre la informació de 
les activitats de la xarxa, amb la possibilitat 
d’avaluar oportunitats atrtactives per coinver-
tir i gaudir dels avantatges de ser-ne membre. 
Així mateix, desenvoluparem el capítol de pa-
trocinis estables que potenciïn la xarxa

Cinquè Fòrum inversor 
d’economistes BaN  
El 16 de juliol, a les 5 de la tarda, a l’Auditori de 
la nova seu, va obrir l’acte el president de la 
xarxa, Sr. Alex de Dios, qui va glossar el primer 
any de funcionament i es va felicitar de poder 
disposar ja de les noves instal·lacions col-
legials. S’hi van presentar els següents pro-
jectes: SIT 10, una aplicació que permet sa-
ber on calen taxis a cada moment, l’autèntic 
copilot virtual del taxista; Boolino, una plata-
forma per buscar, comprar i promocionar lli-
bres i apps infantils; Planreforma, un portal 
que integra totes les parts implicades en cada 
projecte de reformes, i SelfPackaging, cai-
xetes adaptables a tots els gustos en ús, di-
mensions i models, a un cost assequible.

L’acte va comptar amb la intervenció del doctor 
Antonio Parente, president de Catalonia BIO, 
qui va exposar de manera amena i pedagògi-
ca, les principals característiques d’un projecte 
d’inversió en biotecnologia. Com ja és habitual, 
en acabar i en un ambient completament dis-
tès, es va establir un espai per al networking.

Sisè Fòrum inversor 
d’economistes BaN 
El 17 d’octubre, a les 5 de la tarda, va obrir 
l’acte el president d’Economistes BAN,  
Sr. Alex de Dios, qui va transmetre energi-
es renovades per afrontar una nova tem-
porada amb plena voluntat de servei a  
l’inversor. En aquesta ocasió, es va habili-
tar una de les sales de la nova seu que la  
resposta dels assistents va fer quedar pe-
tita. S’hi van presentar els següents pro-
jectes: Gelatiamo, cadena de gelateries 
artesanals d’alta qualitat; Everybodycar, 
marketplace per a la compravenda de cot-
xes, enfocat a millorar l’experiència de 
canviar de vehicle; TSVF, disseny i fabri-
cació de mobiliari per a DJ, que combina 
estètica i funcionalitat; Eyewear from 
Barcelona, nous conceptes en produc-
tes òptics, una revolució en disseny i 
prestacions; Tracmove, un compendi de 
solucions per a la seguretat personal i  
LoanBook, marketplace en línia de crè-
dits, una nova plataforma d’inversió i as-
sessorament.

En acabar, es va mantenir el ritual del net-
working, complement indissociable de les 
presentacions formals. Com sempre, en 
un ambient completament distès, garantia 
d’eficaç comunicació entre els partici-
pants. n

La xarxa, fruit d’una aposta estratègica del Col·legi, ha estat, sens dubte, una 
de les revelacions de la temporada. Tanmateix, el projecte ha assolit una eficaç 
sintonia en continuïtat amb l’ecosistema emprenedor 

Un moment de la sessió 
del dia 16 de juliol.

Presentació dels projectes  
el dia 17 d’octubre.

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





l’ensenyament dels nous principis de màr-
queting, han de tenir els webs de les empre-
ses de manera que les dues parts, organitza-
cions i particulars, es beneficiïn òptimament. 
Ens centrem a estudiar les experiències ano-
menades de flux del consumidor. El flux, ter-
me encunyat pel psicòleg Csikszentmihalyi el 
1975, és una experiència que s’aconsegueix 
quan es desenvolupa una activitat que com-
porta un desafiament per nosaltres i, alhora, 
es donen les condicions adequades perquè 
puguem utilitzar les nostres pròpies habilitats 
per fer-ne front. En aquest estat, la persona 
percep un domini sobre el seu entorn, perd la 
seva pròpia consciència i sent que el temps 

passa més de pressa implicant-se en allò que 
està fent i ignorant qualsevol altre estímul de 
l’entorn. L’estat de flux s’aplica als entorns 
virtuals per caracteritzar la relació de l’usuari/
consumidor amb els llocs web de les empre-
ses. A tots ens ha passat alguna vegada estar 
hores, sense adonar-nos, davant l’ordinador 
navegant amb rumb o sense, concentrats, 
interactuant amb el sistema, controlant les 
nostres accions de la millor manera possible, 
vivint molt implicats el món virtual.

S’ha comprovat que quan el consumidor 
entra en flux acostuma a tenir una actitud 
més favorable cap a la marca, l’organització 
i el seu lloc web. També acostuma a tenir una 
durada més gran de la visita al lloc i repetir 
més vegades la seva visita. Encara més, els 

Les empreses troben molts beneficis a 
Internet, tot i que cada vegada més 
experts opinen que són realment els 

particulars qui gaudeixen més dels múltiples 
avantatges i comoditats que ofereix aquest 
entorn. A més a més, Internet s’adapta al que 
vol el consumidor i al que les empreses han 
d’atendre. El seu ús com a mitjà de comuni-
cació, que proporciona noves formes d’inte-
ractivitat i creativitat, i el desenvolupament 
d’aplicacions permeten a l’usuari participar en 
els continguts. D’aquí neix la web 2.0 o web 
social formada per xarxes, tecnologies i siste-
mes i que es caracteritza per fer una web més 
dinàmica participativa i col·laborativa en la 
qual els usuaris són els protagonistes.

En aquest context, de gran complexitat per les 
dinàmiques de transformació difícils de pre-
veure i seguir, les empreses tenen més que 
mai el repte d’estar orientades al consumidor 
per tal d’atreure’ls, satisfer les seves necessi-
tats i fidelitzar-los. Hi ha nous principis del màr-
queting que postulen teories i que proposen 
eines per ser implementades en el comerç 
electrònic. Així, per exemple, es recomana 
desplegar iniciatives empresarials que perme-
tin al consumidor tenir més relació amb l’em-
presa, la marca i la innovació de productes. El 
consumidor vol sentir-se partícip en la creació 
de valor per a l’organització. També és fona-
mental poder-se comunicar amb altres perso-
nes afins. Les empreses han de proporcionar 
comunitats virtuals que els facilitin formes de 
contacte diferents i enriquidores. Un model 
d’empresa en aquest sentit seria Amazon, 
que facilita als seus consumidors els últims 
avenços d’instruments com sistemes de re-
comanació, cerques avançades i eines de 
col·laboració en grup.

Des dels Estudis d’Economia i Empresa de la 
UOC investiguem què és el que, més enllà de 

usuaris que entren en flux tendeixen a tenir 
més predisposició a la compra. Si es pensa 
bé, és de sentit comú, en flux el consumidor 
es diverteix o gaudeix de l’experiència de 
navegació i consum, s’allunya de la seva re-
alitat i es predisposa a enfrontar-se a noves 
aventures. Es torna més curiós, aprèn i se 
sent bé. Alguns dels determinants d’aques-
ta experiència són l’atenció focalitzada, la 
percepció de control, la interactivitat, l’equi-
libri entre els reptes i les habilitats, la telepre-
sència, la distorsió del temps i la personalit-
zació.

En un sentit general, resulta essencial que les 
opcions dels webs siguin agradables i involu-
crin de tal manera que al consumidor no li im-
porti dedicar-hi temps. També es recomana la 
inclusió d’iniciatives que orientin el consumi-
dor sobre la durada de cada activitat. I convé, 
també, que es presentin reptes rellevants que 
posin a prova les habilitats del consumidor. És 
molt important que totes les opcions que es 
dissenyin puguin adequar-se a les capacitats 
de les diferents persones. És convenient, 
doncs, que aquest senti que és capaç de do-
minar les seves accions en l’entorn virtual i la 
interacció en aquest medi. Per això se li ha de 
dotar dels recursos adequats perquè es faci 
amb el control de la navegació, pugui anar 
explorant els continguts i progressar en el de-
senvolupament de les opcions que triï d’acord 
amb el seu propi nivell i necessitats particulars.

Si bé aquestes són algunes solucions bàsi-
ques molt pràctiques, que han de particularit-
zar-se degudament en cada cas, l’experièn-
cia revela que la majoria de les empreses 
dissenyen els seus llocs webs atenent a crite-
ris merament comercials. I no presten especi-
al atenció a la majoria d’aquests criteris fona-
mentals que faciliten al consumidor entrar en 
flux i fer-lo sentir més a prop. n
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Internet s’ha configurat en els darrers anys com un nou entorn comercial en què cada 
vegada més empreses operen no sols per vendre més productes i serveis sinó per 
sobreviure i ser sostenibles en el temps

Xarxes socials, economia i empresa

a Internet
NOVES FORMES D’ATREURE 
I FIDELITZAR EL cONSUMIDOR

irene esteban millat
Professora de Màrqueting de la Universitat 
Oberta de Catalunya

És essencial que els webs 
siguin agradables i 

involucrin de tal manera 
que al consumidor no li 

importi dedicar-hi temps 
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Relació dels actes, jornades, conferències, sessions temàtiques i actes organitzats  
des del setembre a les diferents seus del Col·legi d’Economistes de Catalunya

BARCELONA

Recull d’activitats

‘Com Àustria o Dinamarca. 
La Catalunya possible’
Presentació del llibre organitzada per la Jun-
ta de Govern del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya a càrrec de Xavier Cuadras, pro-
fessor del Departament d’Economia i Em-
presa de la UPF; Miquel Puig, economista; 
Modest Guinjoan, economista i soci-director 
de l’empresa Barcelona Economia. La ben-
vinguda va anar a càrrec de Joan B. Casas, 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya i la cloenda d’Andreu Mas-Colell, conse-
ller d’Economia i Coneixement de la Genera-
litat de Catalunya.

‘Novetats en la normativa  
de comptabilitat i auditoria’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economistes Auditors de Comptes de 
Catalunya. Secció del REA a Catalunya, a 
càrrec d’Ana María Martínez-Pina García, 
presidenta de l’Institut de Comptabilitat i Au-
ditoria de Comptes (ICAC). La benvinguda i 
la cloenda van anar a càrrec de Joan B. Ca-
sas, degà del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya; la introducció va ser de Carlos Puig 
de Travy, president del Registre d’Economis-
tes Auditors (REA), i la presentació, d’Emilio 
Álvarez, president de la Comissió d’Econo-
mistes Auditors de Comptes de Catalunya. 
Secció del REA de Catalunya.

Economia i empresa a fons
activitats dels darrers mesos

Junta ampliada a Barcelona
Reunió amb els presidentes i els vicepresi-
dents de les Comissions i Grups de Treball.

‘Economia verda: l’alternativa  
al pensament econòmic actual.  
Què en conec? Què penso? 
Com m’implica?’
Jornada organitzada per la Comissió d’Econo-
mia i Sostenibilitat.

‘Els tributs a Catalunya: especial 
referència a l’impost sobre les 
estades en establiments turístics’
Conferència inaugural del curs acadèmic 
de la Comissió d’Economistes Assessors 

Fiscals a càrrec de Lluís Franco, director de 
l’Agència Tributària de Catalunya. Va donar 
la benvinguda Joan B. Casas, degà del Col-
legi d’Economistes de Catalunya, i la pre-
sentació de l’acte va anar a càrrec de José 
Ignacio Cornet, economista i president de la 
Comissió d’Economistes Assessors Fiscals.

‘Visió i objectius de futur per 
l’economia catalana: reflexions 
i propostes des del CAREC’
Taula rodona organitzada per la Comissió 
d’Economia Catalana amb la participació 
de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya; Salvador Alemany, 
economista, president d’Abertis i president 
del CAREC; Guillem López Casasnovas, eco-
nomista, catedràtic de la UPF, conseller del 
Banc d’Espanya i membre del CAREC; Heri-
bert Padrol, membre del CAREC, i Jordi Gual, 
economista, sotsdirector general i economis-
ta en cap de ”la Caixa” i membre del CAREC.



Economia i empresa a fons
‘Europa davant la crisi:  
visió econòmica, social i política’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Internacional i Unió Europea 
amb la participació com a ponents de Lluís 
Foix, periodista i articulista en diversos mit-
jans de comunicació, i Joan Tugores, eco-
nomista, catedràtic de Teoria Econòmica de 
la UB i analista econòmic. Va moderar l’acte 
Xavier Ferrer, economista, politòleg i vicepre-
sident de la Comissió.

‘Les finances responsables’
Conferència organitzada per la Junta de Go-
vern del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya a càrrec d’Arcadi Oliveras, economista 
i professor titular del Departament d’Econo-
mia Aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). Va fer la introducció Mont-
serrat Sagarra, economista.

‘Austeritat versus expansió com 
a vies per a la sortida de la crisi’
Debats d’actualitat econòmica organitzats per 
la Junta de Govern del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya amb la participació com a 
ponents de Joan Tugores, economista i cate-
dràtic de la Universitat de Barcelona, i Josep 
Oliver, economista i catedràtic de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Va introduir els de-
bats Xavier Segura, vocal de la Junta de Go-
vern del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

‘Components financers 
de la crisi econòmica’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Financera amb la participació 

com a ponent de José Luis Malo de Mo-
lina, director general del Servei d’Estudis 
del Banc d’Espanya. Documentació a dis-
posició dels interessats al web del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

‘Les relacions entre els socis 
professionals i els seus socis: 
simulació contra vinculació’
Sessió temàtica organitzada per la Comis-
sió d’Economistes Assessors Fiscals amb 
la participació com a ponent de Jordi Bech, 
economista soci de JGBR Abogados y Ase-
sores Tributarios. Documentació a disposició 
dels interessats al web del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

Inauguració oficial de la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya
El president de la Generalitat, Artur Mas, va inaugurar la nova seu del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya. A l’acte, hi van assistir la segona tinent alcalde, Sònia Recasens; el 
conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell; el secretari general de la Presi-
dència, Jordi Vilajoana; el secretari del Govern, Jordi Baiget, i la secretària general de Sa-
lut, Roser Fernàndez, entre altres personalitats. Després de descobrir la placa commemo-
rativa, van tenir lloc els parlaments inaugurals a l’auditori de la nova seu, a càrrec del degà 
del Col·legi, Joan B. Casas; de la segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, 
Sònia Recasens, i del president de la Generalitat, Artur Mas, que va cloure l’acte.
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Recull d’activitats

Benvinguda als nous col·legiats
Acte de lliurament dels carnets i els diplomes 
als nous col·legiats. Va comptar amb la pre-
sència del degà, Joan B. Casas; del vicede-
gà, Joan Ràfols, i de la secretària de la Junta 
de Govern, Montserrat Casanovas.

Reunió del panell d’experts 
de l’IEBE
Per examinar el resultat de l’enquesta corres-
ponent a la previsió del tancament de l’IBEX 35 
a 31 de desembre del 2013. Documentació a 
disposició dels interessats al web del Col·legi.

Acte de lliurament als col·legiats 
amb 25 anys de col·legiació
L’acte va comptar amb la participació del 
degà, Joan B. Casas; del vicedegà, Joan 
Ràfols, i de la secretària de la Junta de Go-
vern, Montserrat Casanovas.

‘Pren el pols del teu despatx: com 
respondre aquestes preguntes 
sense rebuscar entre papers’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Organització i Sistemes d’Informació a 
càrrec de Jordi Aguilar, director general de 
Sharebi Software, SL.

‘El futur de l’euro  
i les reformes en curs’
Debats sobre qüestions d’actualitat econòmi-
ca organitzats per la Junta de Govern del Col-
legi d’Economistes de Catalunya, a càrrec de 
Guillermo de la Dehesa, chairman del Centre 
for Economic Policy Reserarch CEPR; Antoni 
Castells, catedràtic d’Hisenda Pública de la 

Universitat de Barcelona i director d’EuropeG. 
La introducció i la cloenda van anar a càrrec 
de Xavier Segura, vocal de la Junta de Go-
vern del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Fòrum Inversor Economistes 
BAN (edició VI)
Organitzat pel Grup de Treball Business Angels 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Sopar dels Economistes
Organitzat pel Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya a l’Hotel Majestic. En el decurs del 
sopar es va celebrar l’acte oficial de nomena-
ment de Col·legiat de Mèrit i Col·legiat d’Honor 
i es van lliurar els Premis Joan Sardà Dexeus 
de la Revista Econòmica de Catalunya, a més 
dels Premis de Reconeixement d’Economista 
d’Empresa, Despatx d’Economista de l’Any i 
els millors currículums universitaris.

Cicle Nous models de gestió 
empresarial: ‘Gestió sobre  
la base de riscos com a garantia  
per a la competitivitat  
i continuïtat empresarial’
Organitzat per Competitiveness & Qua-
lity Commission amb la participació com 
a ponents d’Elena Pemán, gerent GRC de 
Pricewaterhousecoopers; Nacho Marull, 
soci d’àrea GCC; Cristina Martínez, direc-
ció corporativa de riscos de Campofrio FG; 
José Luis Delgado, responsable de riscos 
d’Aguas de Valencia, i Miquel Àngel Estruga, 
copresident de Competitiveness Comission 
& Quality Comission i consultor en sistemes 
integrats per la gestió de risc de Maastricht 

Consultats. Va fer la presentació Xavier Subi-
rats, copresident de Competitiveness Co-
mission & Quality Comission. El tancament 
de l’acte va anar a càrrec de Salvador Baille, 
secretari de Competitiveness & Quality Co-
mission (en representació del Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya), i de Josep 
Maria Gallart, secretari de Competitiveness & 
Quality Comission (en representació del Col-
legi d’Economistes de Catalunya). Va mode-
rar Lluís Rischak, coordinador de Competiti-
veness & Quality Comission.

‘Els canvis de la reforma 
comptable i novetats previstes’
Conferència organitzada per la Comissió 
de Comptabilitat del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya amb la participació com a 
ponent de Marcos Antón Renart, profes- 
sor del Departament d’Economia Financera 
i Comptabilitat de la Universitat de Múrcia i 
director executiu d’Experts en Comptabilitat 
i Informació Financera (ECIF), organisme del 
Consell General de Col·legis d’Economistes 
d’Espanya. Documentació a disposició dels 
interessats al web del Col·legi.

Roda de premsa
Per presentar la nota d’opinió de la Jornada 
dels Economistes Proposta per al creixement: 
experiències comparades. Documentació a 
disposició dels interessats al web del Col·legi.

+ Indústria, propostes per a  
un nou impuls a la indústria 
a Catalunya
Presentació del treball organitzada per la 
Comissió d’Economistes en Economia Ter-
ritorial i Urbana amb la participació com a 



ponents de Joan Trullén, economista i pre-
sident del Pacte Més Indústria; Salvador 
Corcoll, economista i coordinador de l’àmbit 
d’infraestructures, i Miquel Morell, economis-
ta i membre de l’equip redactor del capítol 
referent al sòl industrial. Joan B. Casas, degà 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya va 
donar la benvinguda. Documentació a dis-
posició dels interessats al web del Col·legi.

‘Propostes per al creixement. 
Experiències comparades’
Jornada dels Economistes organitzada pel 
Col·legi d’Economistes de Catalunya que va 
tenir lloc a l’Hotel Fira Palace.

‘Què aporta la Unió Bancària  
a l’economia europea?’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Internacional i Unió Europea 
conjuntament amb l’oficina d’informació a 
Barcelona del Parlament Europeu amb la 
participació com a ponents de Jordi Gual, 
director executiu i economista en cap de “la 
Caixa”; Jordi Molins, inversor institucional, i 
Ramon Tremosa, economista i membre de 
la Comissió d’Afers Econòmics i Monetaris 
al Parlament Europeu. La presentació dels 
ponents i la moderació va anar a càrrec de 
Xavier Ferrer, economista, politòleg i vicepre-
sident de la Comissió, i la benvinguda va ser 
de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya.

‘Llei de l’emprenedor  
i altres modificacions  
en tràmit parlamentari’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 

de Javier Ragué Santos de Lamadrid, soci 
de Cuatrecasas, Gonçalvez, Pereira, SLP. 
Documentació a disposició dels interessats 
al web del Col·legi.

‘Present i futur de 
l’assessorament  
financer independent’
Conferència i presentació del Grup de Treball 
EAFI de la Comissió d’Economia Finance- 
ra, organitzat pel Grup de Treball a càrrec 
d’Oriol Amat, economista i conseller de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, i 
de Valentí Pich, economista i president del 
Consell General d’Economistes. Va presen-
tar l’acte David Gassó, president del Grup 
de Treball, i va donar la benvinguda Joan B. 
Casas, degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya. Documentació a disposició dels 
interessats al web del Col.legi.

‘L’economia catalana  
en el context de la 
integració europea’
Conferència organitzada pel Grup de Treball 
dels Economistes Sèniors a càrrec de Fran-
cesc Granell, doctor en Economia i catedràtic 
d’Economia Aplicada de la Universitat de Bar-
celona. Va presentar l’acte Josep Vila Abelló, 
economista i president del Grup de Treball 
dels Economistes Sèniors i va moderar San-
tiago Iglesias, economista i membre del Grup 
de Treball dels Economistes Sèniors.

TARRAGONA

Reunió informativa i col·loqui
Celebrada entre estudiants del Fòrum de 
l’Ocupació de la Facultat d’Economia i Empre-
sa de la Universitat Rovira i Virgili i Pere Segar-

ra, president de la seu territorial de Tarragona 
juntament amb Francesc Escoda, Miquel A. 
Fuster, Jordi Ferré i Xavier Mas, tots ells mem-
bres de la Comissió Territorial de la seu de 
Tarragona del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, organitzat per la Seu de Tarragona del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

‘I jo, quina culpa en tinc, de tot 
plegat?’ ‘I ara, què? Entre la crisi  
i la fallida: propostes alternatives’
Presentació dels assajos organitzada per  
la seu de Tarragona del Col·legi d’Eco- 
nomistes de Catalunya que va comptar amb 
la participació de Jordi Angusto, economis- 
ta i autor del llibre; Pere Segarra, president 
de la seu territorial de Tarragona, i Rosa Ma-
ria Codines, presidenta d’Òmnium Cultural  
a Tarragona.

LLEIDA

‘Cooperación público-privada  
en la provisión de 
infraestructuras’
Jornada-presentació del llibre organitzada per 
la seu de Lleida del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya amb la participació com a ponent de 
Joan Ridao i Martín, advocat, doctor en Cièn-
cia Política i de l’Administració, professor de les 
universitats de Barcelona i Esade-Ramon Llull 
i autor de Colaboración público-privada en la 
provisión de infraestructuras. Els participants 
de la taula rodona van ser Daniel Culubret, res-
ponsable financer de l’Àrea de Concessions 
del grup Acsa-Sorigué, i Xavier Matias-Guiu, 
director científic de l’Institut de Recerca Biomè-
dica de Lleida. Va presidir la taula Miquel Roca 
Junyent, advocat, i va moderar M. Angels Ca-
basés, professora d’Economia Aplicada de la 
Facultat de Dret i Economia de la Universitat 
de Lleida. La benvinguda va anar a càrrec de 
Simeó Miquel, degà del Col·legi d’Advocats de 
Lleida, i de Xavier Ticó, president territorial del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya a Lleida.
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en el mes d’abril, curs en el mes de juny i jor-
nada en el mes de novembre). Paral·lelament, 
l’Aula d’Economia ha treballat en el disseny 
d’un curs sobre mediació en l’àmbit mercan-
til segons les directrius de la Generalitat de 
Catalunya, que posteriorment ha estat homo-
logat pel Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya. A més, el Col·legi ha signat un con-
veni amb el Departament de Justícia, amb la 
finalitat d’impulsar i difondre la mediació com 
a mètode de resolució de conflictes, i de de-
senvolupar tota una sèrie de funcions com a 
col·legi professional (gestionar el registre de 
mediadors col·legiats, proposta de media-
dors al centre, formació específica...). També, 
s’està seguint de prop el tema de la mediació 
concursal, especialment pel que fa la regula-
ció normativa de l’activitat professional.

L a mediació s’està convertint en 
una alternativa molt interessant, 
ràpida i eficaç a la justícia per re-
soldre conflictes d’interessos de 

diferents tipus entre persones, empreses o 
institucions. La recent legislació estatal i la 
catalana aposten decididament per aquesta 
via de resposta a tota mena de litigis. Això 
obre un camp d’oportunitat professional im-
portant per a economistes, advocats, engi-
nyers, psicòlegs i altres titulats superiors.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha 
estat des del primer moment desenvolupant 
una tasca intensa destinada a impulsar la me-
diació entre els economistes. Amb aquesta 
finalitat, s’han fet diversos actes al llarg de 
l’any 2013 (sessió d’oportunitat professional 

Curs de Mediació 
en Economia i Empresa 
Aquest curs del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya té per objectiu dotar els assistents 
de les aptituds i de les capacitats necessàries 
per actuar en processos de mediació en con-
flictes del camp mercantil. En estar homologat 
pel Centre de Mediació de Dret Privat de Ca-
talunya i tenir un conveni amb el Departament 
de Justícia, el Col·legi podrà convalidar la for-
mació impartida, globalment o per parts, a les 
persones assistents que vulguin registrar-se 
com a mediador en el centre.

El curs té 171 hores, de les quals 99 són 
hores de pràctica (conferències, rol-plays, 
simulacions...). 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 media-
ció. Marc jurídic català, estatal i europeu.
Mòdul V: Pràctica.

b) Part específica de mediació en  
els àmbits del dret privat (61 hores)
Mòdul I: La mediació en el context de les 
comunitats, organitzacions, empreses i altres 
àmbits del dret privat. Aspectes específics.
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.
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 mediació.

L’equip docent i els ponents són multi-
disciplinaris i experimentats en molts 
àmbits de la mediació (economistes, jut-
ges, advocats, psicòlegs...). n

Durada: 171 hores.
Dates: del 13 de gener del 2013 
al 18 de juny del 2014.
Horari: dilluns i dimecres de 16.00 
a 20.00 hores.
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A U L A  D ’ E C O N O M I A

L’Aula d’Economia del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
continua amb les seves activitats formatives en nous àmbits, 
que s’afegeixen a la formació que habitualment es duu a terme 

Curs emblemàtic per al nou any

Mediació
mercantil

programació 2013-2014
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A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

nències. En la primera d’elles, 
Ignacio Ayesterán, filòsof, eco-
nomista i professor de la Univer-
sitat del País Basc, va advertir 
que “actualment estem vivint 
una doble crisi: la de l’economia 
i la de la teoria econòmica mo-
derna. A vegades, els models 
econòmics no són els apropiats. 
En aquest moment, les qüesti-

ons ecològiques han de formar 
part de l’economia real i s’ha de 
tenir en compte la societat, la 
ciutadania. La gent té ganes de 
fer coses i nosaltres hem de pos-
sibilitar que les facin”.

El segon ponent, Gonzalo Echa-
güe, president de la Fundació 
Conama, va aprofitar el seu torn 
per fer un cronograma de les ac-

L’economia necessita de nous 
indicadors, més enllà del PIB, 
que mesurin la qüestió ambiental 
i el creixement sostenible. Cal 
trobar un PIB verd que tingui en 
compte la petjada econòmica, 
social i ambiental. Amb aquest 
motiu, el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya va celebrar el pas-
sat 17 de setembre l’acte Eco-
nomia verda, alternativa al pen-
sament econòmic actual. Què 
conec? Què en penso? Què 
faig? Com m’implica?, on es van 
intercanviar informacions i expe-
riències sobre els reptes i opor-
tunitats d’aquesta forma diferent 
de mesurar el creixement dels 
països que és l’anomenada eco-
nomia verda.

Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, va 
obrir la jornada remarcant que 

l’economia verda “és un repte 
per a tots els economistes” i pre-
sentant els participants de la jor-
nada: Ignacio Ayesterán (Univer-
sitat del País Basc), Gonzalo Ec-
hagüe (Fundació Conama), la 
consultora d’economia verda 
Amphos 21, el parlamentari Sal-
vador Milà, Josep Enric Llebot 
(Generalitat de Catalunya), Mer-

cè Rius (Diputació de Barcelo-
na), Joan Puigdollers (Ajunta-
ment de Barcelona), Xavier Car-
bonell (Mango), José Manuel 
Jurado (CCOO), Ignasi Fainé 
(Agbar) i Valentí Pich (Consell 
General de Col·legis d’Econo-
mistes). 

La jornada es va iniciar amb la 
presentació de tres petites po-

tuacions de l’entitat que presi-
deix i va destacar el paper relle-
vant dels col·legis professionals 
en les diferents edicions des de 
la seva creació el 1992. “Han tre-
ballat contínuament el tema de la 
sostenibilitat i la transició cap a 
una economia verda. L’interès 
dels economistes ha estat apro-
fundir en aquesta relació entre 
economia i medi ambient, bus-
cant indicadors ambientals que 
puguin influir en termes fiscals 
com l’empremta econòmica, so-
cial i mediambiental”, va afirmar 
Echagüe.

La tercera ponència va ser la 
que van compartir Vicens Polo i 
Anna Giménez, director financer 
i tècnica, respectivament, 
d’Amphos 21. Tots dos van ex-
posar el cas d’aquest grup em-
presarial de consultors d’econo-
mia verda amb un capital 100% 
català, una empresa que ofereix 
serveis de consultoria científica, 
tècnica i estratègica en el sector 
del medi ambient en cinc mer-
cats principals: nuclear, mineria, 
aigua, sostenibilitat, i CCS i can-
vi climàtic. 

Un cop finalitzades les tres po-
nències van intervenir els mem-
bres de la taula. El primer d’ells, 
el diputat d’ICV al Parlament de 
Catalunya, Salvador Milla, va re-
marcar la importància de “disso-
ciar el concepte de desenvolu-
pament del de creixement i con-
sum. Cal canviar els indicador 
econòmics, incloure un índex de 
desenvolupament humà i valorar 
econòmicament els ecosiste-
mes posant preu als recursos 
naturals com els boscos i rius, i 
internalitzant els costos. Això 
implica un canvi de polítiques fi-
nanceres, que ens han d’acos-
tar a l’anomenada economia 
verda”.

Actualment vivim una doble crisi: la de 
l’economia i la de la teoria econòmica 

moderna. A vegades els models 
econòmics no són els apropiats

MArTA roCA lAMollA
Economista i presidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat
martaroc.ind@economistes.com

Caminant cap a una nova forma de 
mesurar el creixement: l’economia verda

Un moment de la inauguració.
Josep Maria Salas, Joan B. 
Casas i Marta roca.
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Josep Enric Llebot, secretari de 
Medi Ambient i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, va 
posar èmfasi, per la seva banda, 
en què “tenim un sistema econò-
mic vulnerable perquè importem 
molt. El mercat hauria de regular 
aquests desequilibris però és 
lent, massa financer i poc indus-
trial. Cal repensar la forma en 
què produïm i consumim, cal 
passar d’una economia lineal a 
una de circular. En aquest sentit, 
el Govern de la Generalitat té un 
full de ruta, l’estratègia Catalu-
nya 2000, per reactivar l’econo-
mia i reorientar el sector produc-
tiu cap a un model econòmic 
més intel·ligent i integrador”.

Per la seva banda, Mercè Rius, di-
putada adjunta de Medi Ambient 
de la Diputació de Barcelona, des-
prés de recordar les conclusions 
de Rio+20, va remarcar la necessi-
tat d’“arribar a acords locals, ja 
que totes les ciutats del món tenen 
els mateixos problemes de gestió 
mediambiental, ja que és més fàcil 
prendre mesures en l’àmbit local 

que fer-ho en el mundial, com fa el 
Pacte d’Alcaldes Europeus que vol 
implicar els governs locals en la llui-
ta contra el canvi climàtic. Els go-
verns locals han de ser els catalit-
zadors perquè els seus ciutadans 
vagin cap a l’economia verda”.

En el seu torn, Joan Puigdollers, 
president del Consell Municipal 

de Barcelona, va proposar el 
concepte de resiliència com a 
substitut del de desenvolupa-
ment sostenible. “Cal que els 
nostres països s’avancin a la 
seva vulnerabilitat mediambien-
tal a través del disseny de plans 
de prevenció de residus, de bio-
diversitat, d’energies renova-
bles...”. Aposta en la qual va co-
incidir José Manuel Jurado, res-
ponsable de Sostenibilitat de 
CCOO, que va remarcar la ne-
cessitat de trobar “motors que 

impulsin el canvi, com les energi-
es renovables, que podrien arri-
bar a crear més de 10.000 llocs 
de treball”.

La jornada també va comptar 
amb la presència de dos repre-
sentants del món empresarial. 
Xavier Carbonell, director de 
RSC de Mango, va destacar que 

el camí cap a l’economia verda 
passa “per cinc factors: la visió a 
llarg termini, la promoció de les 
noves tecnologies, la creació 
d’un marc legal específic, la cre-
ació de nous indicadors, i la rela-
ció amb els consumidors”. Per la 
seva banda, Ignasi Fainé, direc-
tor de Reputació i RSC d’Agbar, 
creu que l’economia verda de-
mana “un compromís i actuació 
individual que subratlli la impor-
tància de cooperar amb empre-
ses, Administració i societat”

Finalment, Valentí Pich, president 
del Consell General de Col·legis 
d’Economistes, va incidir en que 
“ja tenim la tècnica per caminar 
cap a una economia més soste-
nible, però cal mobilitzar la soci-
etat i els polítics en la importàn-
cia de la fiscalitat mediambiental 
en què energia i economia van 
unides, en la necessitat de fer 
memòries de sostenibilitat més 
curtes i accessibles”. Una recla-
mació amb què va finalitzar 
aquesta jornada, que va abordar 
un tema molt important tot i que 
encara poc conegut, amb un 
efecte econòmic evident. Una 
jornada que ens va permetre 
veure com, malgrat el context 
actual de crisi, les institucions lo-
cals estan actuant i hi ha una vi-
sió a llarg termini que es concre-
ta en nombroses iniciatives a fa-
vor de la transició cap a l’econo-
mia verda, l’economia del sentit 
comú. n

Les qüestions mediambientals 
han de formar part de l’economia real 

i s’ha de tenir en compte la societat, 
la ciutadania

Josep Maria Salas fent la 
presentació dels membres 
de la taula. 
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ació de riscos si l’equip està 
conformat per una sola persona 
(NIA 315.10).

l Portar a terme els procedi-
ments substantius i altres proce-
diments de seguiment especifi-
cats, si l’auditor no ha identificat 
prèviament parts relacionades, o 
bé operacions significatives amb 
parts relacionades (NIA 550.22).

l Obtenir prova adequada i sufici-
ent per determinar que hi ha incer-
tesa si l’auditor no ha identificat 
cap circumstància que provoqui 
dubtes sobre la capacitat de l’enti-
tat de continuar com a empresa 
en funcionament. D’altra banda, si 

s’identifiquen fets o circumstànci-
es que generen dubtes sobre 
l’aplicació del principi d’empresa 
en funcionament, l’auditor obtin-
drà evidència suficient i adequada 
per determinar si existeix una in-
certesa (NIA 570.16). 

De quina manera la docu-
mentació de l’auditoria ajuda 
l’auditor en el moment d’au-
ditar una entitat simple?
En un nivell inicial, la documenta-
ció de l’auditoria d’una entitat 
simple ajuda l’auditor a planificar 
i portar a terme l’auditoria. Facili-
ta la supervisió i la revisió del tre-
ball fet per l’equip, l’avaluació de 
les proves d’auditoria obtingu-
des i les conclusions que s’asso-
leixen abans que l’auditor emeti 
el seu informe. Així mateix, mit-
jançant un informe sobre as-
sumptes rellevants que poden 
ser actualitzats de manera senzi-
lla, la documentació facilita l’au-

Tal com anticipàvem en la prime-
ra part d’aquest article dedicat a 
l’aplicació de les NIA en auditori-
es de baixa complexitat, en 
aquesta segona part es desen-
volupen consultes plantejades a 
l’IAASB pel que fa a l’obligació 
de compliment amb totes les 
NIA, amb tots els seus requeri-
ments i sobre la documentació 
que suporten els procediments. 
Recordem que en la primera part 
de l’article es definia com audito-
ria simple l’auditoria d’entitats de 
baixa complexitat.

l’auditor ha de complir amb 
totes les NIA quan fa l’audito-
ria d’una entitat simple?

Les obligacions bàsiques a les 
NIA són les següents: 

l “L’auditor ha de complir amb 
totes les NIA que siguin relle-
vants per a l’auditoria. Una NIA 
és rellevant quan aquesta es tro-
ba vigent i les circumstàncies 
plantejades per la NIA existei-
xen” (NIA 200.18).

l “L’auditor no manifestarà en 
l’informe d’auditoria haver com-
plert amb els requeriments de les 
NIA fora que hagi complert amb el 
que estableix aquesta [NIA 200] i 
totes les altres NIA rellevants per a 
l’auditoria” (NIA 200.20).

No obstant això, és important des-
tacar que no tot el que estableixen 
les NIA és rellevant en cada audito-
ria; és a dir, les circumstàncies on 
una NIA concreta és aplicable pot 
ser que no ho siguin en altres en-
càrrecs d’auditoria. Per exemple, 
algunes de les NIA que no seran 
rellevants en l’auditoria d’una enti-
tat simple podrien ser: 

l NIA 402, si l’entitat no utilitza 
una organització de serveis.

l NIA 510 (sobre els saldos d’ober-
tura), si l’auditoria és la continuació 
d’un encàrrec, no un d’inicial. 

l NIA 600, si es tracta d’una so-
cietat que no pertany a cap grup. 

l NIA 610 si l’entitat no posseeix 
departament d’auditoria interna. 

l NIA 800, 805 i 810, si es tracta 
d’un encàrrec normal d’auditoria 
d’estats financers. 

Altres NIA podrien no ser relle-
vants en determinades circums-
tàncies, com pot ser el cas de la 
NIA 705, que tracta sobre els in-
formes d’auditoria amb excepci-

ons (amb opinió modificada). Cal 
que l’auditor comprengui l’abast 
de cada NIA per poder determi-
nar si és rellevant o no d’acord 
amb les circumstàncies.

l’auditor ha de complir amb 
tots els requisits de cada NIA 
rellevant quan fa l’auditoria 
d’una entitat simple?
Fins i tot quan una NIA és relle-
vant, no tots els seus requisits 
són sempre importants en les 
circumstàncies particulars d’una 
auditoria. Si un requisit està sub-
jecte a una condició i aquesta 
condició no existeix, no cal que 
l’auditor compleixi amb el requi-
sit (NIA 200.22). Alguns exem-
ples dels procediments que no 
necessiten aplicar-se si les con-
dicions rellevants no existeixen 
són els següents:

l Portar a terme una reunió com 
a part de les activitats de l’avalu-

ditoria de l’any següent. No obs-
tant això, és d’especial impor-
tància que la documentació pu-
gui ajudar a millorar la qualitat de 
l’auditoria en relació amb les de-
cisions de l’auditor. La solidesa 
d’aquestes decisions és més 
gran quan l’auditor es pren un 
temps per documentar els fets 
dels temes importants i les raons 
per a les seves conclusions; així 
augmenta la lògica i la claredat 
de les seves consideracions. Per 
tant, la documentació serveix 
per al procés d’auditoria general 
i a més proveeix un registre que 
pot servir d’ajuda en la supervi-
sió i en el moment de la revisió 
dels arxius d’auditoria per part 
de tercers.

De quina manera eficient i 
efectiva orienten les NIA l’au-
ditor pel que fa als requisits 
de documentar el treball?
La documentació adequada de 
l’auditoria no té per què ser una 
càrrega. Les NIA proven d’enco-
ratjar l’auditor per tal que prepari 
els documents més significatius 
mitjançant un abast efectiu i efici-
ent. En primer lloc, els requisits 
sobre la documentació de les NIA 
són dissenyats perquè s’aconse-
gueixi una documentació sufici-
ent i adequada en relació amb 
l’informe de l’auditor i per demos-
trar que l’auditoria va ser planifi-
cada i portada a terme conforme 
a les NIA, aplicant els requisits ju-
rídics i normatius. Per fer-ho, la 
NIA 230 estableix que un auditor 
ha de preparar els documents 
d’un encàrrec amb el fi de perme-
tre que un auditor qualificat, que 
no tingui coneixements previs so-
bre l’auditoria, comprengui els 
assumptes específics de la ma-
teixa. Això estableix un punt de 
referència que orienta sobre de-
terminats continguts i l’extensió 
dels papers de treball. 

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

La documentació serveix per al procés 
d’auditoria general i proveeix un 

registre que pot servir d’ajuda en la 
supervisió per part de tercers

Aplicació de les NIA en auditories  
de baixa complexitat (2a part)
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En aquest context, la NIA 230 
requereix que els papers de tre-
ball incloguin els assumptes re-
llevants que sorgeixen durant 
l’auditoria i els raonaments im-
portants que fa l’auditor quan 
conclou sobre aquests assump-
tes (NIA 230.8). L’èmfasi radica 
en els assumptes i raonaments 
rellevants. La NIA detalla que un 
factor important per determinar 
la forma, el contingut i l’extensió 
de la documentació de l’audito-
ria d’assumptes rellevants és el 
judici professional exercit en el 
moment de la realització del tre-
ball i de l’avaluació dels resultats 
(NIA 230, A9).

En segon lloc, la NIA també re-
coneix que no és possible que 
cada aspecte d’una auditoria si-
gui documentat. D’aquesta ma-
nera, la NIA 230 estableix el se-
güent: 

“… no és necessari ni factible que 
l’auditor documenti cada qüestió 
considerada, o cada judici pro-
fessional aplicat, d’una audito-
ria… No cal que l’auditor docu-
menti de manera separada (mit-
jançant un check-list, per exem-
ple) el compliment de qüestions 
en les quals el mateix s’evidenciï 
en els documents inclosos en 
l’arxiu de l’auditoria. Per exemple, 
l’existència d’un pla d’auditoria 
adequadament documentat de-
mostra que l’auditor ha planificat 
l’auditoria (NIA 230, A7).

En tercer lloc, les NIA deixen en 
mans del judici professional de 
l’auditor la forma i l’extensió de la 
documentació de l’encàrrec. Al-
guns exemples es presenten a 
continuació:
 
l La forma, el contingut i l’ex-
tensió de la documentació depe-
nen de diversos factors, inclosa 
la mida i la complexitat de l’enti-
tat (NIA 230, A2 i NIA 315, A131), 
i la metodologia emprada en 
l’auditoria així com també la tec-
nologia utilitzada. 

l La documentació de l’audito-
ria d’una entitat simple és, nor-
malment, menys extensa que 

aquella d’una entitat de gran di-
mensió (NIA 230, A16). La docu-
mentació pot ser simple i relati-
vament breu (NIA 230, A17 i NIA 
315, A132).

Finalment, per proveir més ajuda 
a l’auditor, les NIA brinden exem-
ples sobre com s’aborda la docu-
mentació en una auditoria simple 
de manera correcta i efectiva. Per 
exemple, suggereixen el següent:

l Pot resultar útil i adequat regis-
trar diferents aspectes de l’audito-
ria en un sol document, amb refe-
rències creuades per donar suport 
als papers de treball segons cor-
respongui (NIA 230, A17)

l La documentació sobre el co-
neixement de l’entitat pot incor-
porar-se en els documents de 
l’auditor relatius a l’estratègia ge-
neral i pla d’auditoria. De manera 
similar, els resultats de l’avalua-
ció del risc poden documentar-
se per separat o poden inclou-

re’s com a part dels documents 
presentats per l’auditor sobre els 
procediments dissenyats per a 
cada tipus de transacció o saldo 
comptable que resulti material 
(NIA 315, A131).

l No cal documentar la totalitat 
del coneixement que té l’auditor 
sobre l’entitat simple i els as-
sumptes relacionats a ella (NIA 
315, A132).

l Un breu memoràndum pot 
servir com a documentació de 
l’estratègia d’auditoria. En el mo-
ment de completar l’auditoria, es 
pot desenvolupar un breu me-
moràndum i després actualitzar-
lo per servir com a documenta-
ció de l’estratègia d’auditoria per 
a l’auditoria de l’any vinent (NIA 
300, A11 & A19).

Consideracions especials pel 
que fa a la documentació de 

l’auditoria d’una entitat sim-
ple
La naturalesa i l’extensió de la 
documentació d’auditoria que és 
adequada per a l’auditoria d’una 
entitat simple es troben influenci-
ades per consideracions especi-
als que sorgeixen de:

l Els indicadors qualitatius 
d’una entitat simple:

- Concentració de titularitat i ge-
rència (la titularitat d’una entitat 
simple es concentra, en general, 
en un nombre reduït d’individus, 
dels quals un o més estan invo-
lucrats activament en la direcció 
del negoci dia a dia. En aquestes 
circumstàncies, és probable que 
la documentació de l’auditor res-
pecte de la titularitat i gerència 
de l’entitat sigui relativament re-
duïda). 

- Operacions simples. Les enti-
tats simples sovint posseeixen 
una quantitat limitada de pro-

ductes o serveis, i operen des 
d’un nombre limitat d’ubicaci-
ons, fet que dóna com a resultat 
processos i estructures senzilles. 
On les operacions comercials, 
els processos i les estructures 
d’una entitat són simples, la do-
cumentació del coneixement de 
l’auditor sobre les operacions 
d’aquesta entitat i sobre la in-
dústria, normativa i altres factors 
externs estipulats segons la NIA 
315 sol ser senzilla pel que fa a la 
seva forma i relativament breu. El 
coneixement del negoci pot do-
cumentar-se utilitzant, per exem-
ple, anotacions en un memoràn-
dum, o bé completant un formu-
lari establert. L’element clau que 
han de recollir els papers de co-
neixement del negoci d’avalua-
ció de riscos d’error material en 
els estats financers. 

- Sistemes de comptabilitat sen-
zills. 

- Nombre relativament petit i na-
turalesa informal de controls.

l Les característiques de l’equip 
d’auditoria típic d’una entitat sim-
ple i la forma com aquests porten 
endavant el treball, incloent-hi:

- La naturalesa de la relació pro-
fessional entre entitats petites i 
els seus auditors.

- Equip de treball relativament petit.

- La utilització de sistemes d’au-
ditoria propis de la firma. 

Malgrat aquestes consideraci-
ons especials, l’auditoria dels 
estats financers d’una entitat 
simple haurà de fer-se d’acord 
amb les NIA. En síntesi, la docu-
mentació d’auditoria ha de pre-
parar-se amb detall suficient per 
permetre que un auditor experi-
mentat, que no tingui coneixe-
ments previs d’aquesta audito-
ria, aconsegueixi comprendre:

a) La naturalesa, el moment i 
l’extensió dels procediments 
portats a terme per complir amb 
les NIA i els requisits legals i re-
gulatoris aplicables.

b) Els resultats dels procedi-
ments portats a terme per fer 
l’auditoria, i l’evidència d’audito-
ria obtinguda. 

c) Els assumptes rellevants que 
sorgeixin durant l’auditoria, les 
conclusions assolides i els judicis 
professionals fets per assolir 
aquestes conclusions. n  

Bibliografia:
• Applying ISAs Proportionately 
with the Size and Complexity of an 
Entity, de l’IAASB.
• Practice Note 26 Guidance on 
Smaller Entity Audit Documentati-
on (“PN 26”), de l’United Kingdom 
Audit Practices Board.

Les NIA brinden exemples sobre 
com abordar la documentació 

en una auditoria simple de manera 
correcta i efectiva
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GrUP DE TrEBAll D’EMPrENEDorIA I CrEACIó D’EMPrESES 
emprenedoria@coleconomistes.cat

Destacables sobre la Llei 14/2013 de suport 
als emprenedors i la seva internacionalització

El Grup de Treball d’Emprenedoria 
i Creació d’Empreses vol servir de 
lloc de trobada a tots els econo-
mistes vinculats a l’emprenedoria i 
a la creació d’empreses per analit-
zar els diversos factors econòmics 
que hi influeixen, divulgant bones 
pràctiques i posant en comú nor-
matives i ajuts que afectin aquest 
camp d’actuació. Per aquest mo-
tiu, volem fer un breu resum de la 
recent llei sobre emprenedoria.

1. Suport a la iniciativa 
emprenedora
La llei vol promoure l’esperit empre-
nedor des de l’educació fins a la 
resta de nivells, de la primària a les 
universitats. Es crea la figura de mi-
niempresa com a eina pedagògica 
per fomentar l’emprenedoria. Tam-
bé es crea la nova figura de l’ERL 
(emprenedor de responsabilitat limi-
tada), que és l’empresari individual 
però té limitada la seva responsabi-
litat pels deutes adquirits per la seva 
activitat. Així, el seu habitatge habi-
tual (sota limitacions) queda protegit 
del tràfic empresarial. També es 
presenta la SLFS (societat limitada 
de formació successiva).

L’avantatge és que el capital 
s’aporta amb l’acumulació dels 
beneficis de l’activitat fins arribar al 
capital mínim legal. Per iniciar una 
activitat emprenedora es podrà fer 
telemàticament a través dels punts 
denominats PAE (Punt d’Atenció al 
Emprenedor) públics o privats que 
faran les funcions de facilitar la for-
mació, assessorament, suport al 
finançament i tràmits relacionats 
amb la creació i tancament d’em-
preses. El DUE (document únic 
electrònic) és el document que 
s’utilitzarà per gestionar les consti-
tucions i altes/baixes d’activitat. Els 
empresaris que es trobin en situa-
ció d’insolvència, abans d’instar un 
concurs de creditors podran optar 
per un acord extrajudicial de paga-

4. Suport al creixement i 
consolidació de projectes 
empresarials
Per simplificar la càrrega adminis-
trativa de les empreses, les admi-
nistracions públiques es compro-
meten a eliminar una càrrega ad-
ministrativa per cada nova que 
generin i es redueixen les estadís-
tiques i enquestes que ha de res-
pondre les noves empreses. 
L’empresari podrà assumir les 
funcions en matèria de prevenció 
de riscos laborals per a empreses 
de fins a 10 o 25 treballadors en 
funció de les característiques de 
l’activitat. Per impulsar la contra-
ctació pública amb emprenedors 
es redueix considerablement la 
documentació i els tràmits que 
s’han d’efectuar per licitar. 

Se simplifiquen els requisits de la 
informació econòmica i financera 
que s’han de presentar: al llibre di-
ari, les operacions es podran agru-
par per trimestres, sempre que el 
detall s’anoti en altres llibres. S’aug-
menta el llindar dels requisits per 
poder presentar els comptes anu-
als en format abreujat.

5. Internacionalització de 
l’economia espanyola
Es presenta l’estratègia del fo-
ment de la internacionalització a 
través de noves polítiques que la 
fomenten; un pla estratègic de 
l’economia espanyola que elabo-
rarà bianualment el Ministeri 
d’Economia i Competitivitat; ins-
truments i organismes de suport 
a l’empresa i instruments per al 
suport financer. Es regulen deter-
minats supòsits que faciliten i 
agilitzen la mobilitat internacional 
de persones, empreses, inver-
sors, talent... En finalitzar, hi ha 
una sèrie de disposicions addici-
onals, finals i derogatòries que 
amplien la informació dels apar-
tats explicats. n

creació d’ocupació per treballadors 
amb discapacitat es podrà deduir 
de la quota íntegra, que va de 9 a 
12 milions d’euros en funció dels 
tants per cent de contractes i nivell 
de treballadors amb discapacitat. 
Dins l’impost sobre la renda s’ha 
creat una nova deducció del 20% 
per a les inversions en empreses 
noves o de creació recent. Per a les 
cotitzacions a la Seguretat Social 
dels treballadors autònoms amb 
pluriactivitat s’aplicaran unes re-
duccions a la quota que variaran en 
funció del tipus de jornada i base 
de cotització. També hi ha reducci-
ons per als autònoms (sense treba-
lladors) que van del 80% al 30% 
durant un període de 18 mesos o 
més si són minusvàlids. 

3. Finançament per a 
emprenedors
Es modifica la Llei concursal en 

matèria preconcursal per tal 
d’arribar a acords de refinança-
ment de deutes amb un doble 
propòsit: regular i flexibilitzar els 
procediments de designació 
dels experts concursals i per in-
cloure una normativa més clara i 
flexible per valorar la majoria del 
passiu que pot subscriure 
l’acord. I amb l’objectiu de ga-
rantir estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat 
s’introdueix un nou instrument 
financer, les cèdules d’internaci-
onalització, que serviran com a 
eina de cobertura i introduiran  
més flexibilitat en l’emissió de tí-
tols que tinguin com a cobertura 
préstecs vinculats a la internaci-
onalització.

ments, sempre que el seu passiu 
sigui inferior a cinc milions d’euros i 
altres condicions descrites en la 
llei. L’acord es farà mitjançant un 
mediador concursal que convoca-
rà els creditors per arribar a un 
acord de pagament i si no s’arriba 
a cap acord s’instarà concurs de 
creditors.

2. Fiscalitat i Seguretat 
Social per a emprenedors
Es presenta el règim especial d’IVA 
i IGIC de criteri de caixa. Serà un 
règim voluntari (a partir de l’1 de 
gener del 2014) al qual caldrà ins-
criure’s per a la seva inclusió, sem-
pre que es compleixin uns determi-
nats requisits, tant de volum com 
de tipus d’operacions. Aquest nou 
règim d’IVA consisteix a declarar-lo 
en el moment del cobrament o pa-
gament (total o parcial) de les factu-
res (tant emeses com rebudes) i no 

en el moment de la seva meritació. 
Dins l’impost sobre societats es 
crea una deducció (del 5 o 10%) 
per a inversió en beneficis en l’ad-
quisició d’elements d’immobilitzat 
material o inversions immobiliàries 
afectes a l’activitat. 

Un altre incentiu és per a les activi-
tats de recerca i desenvolupament i 
innovació tecnològica amb una de-
ducció del 20% sense límit de quo-
ta i fins arribar a un milió d’euros 
però amb moltes condicions i limi-
tacions. Als rendiments de determi-
nats actius intangibles es podrà 
aplicar una reducció i s’integrarà a 
la base imposable en un 40% de 
l’import sempre que es compleixin 
una sèrie de requisits. Per últim, la 

La nova llei vol promoure l’esperit 
emprenedor des de l’educació fins a 

la resta de nivells, de la primària 
a les universitats

Grup de Treball d’Emprenedoria
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Refinançament del deute: 
un problema encara per resoldre

Malgrat que molts indicadors co-
mencin a canviar de tendència, la 
situació de les empreses és encara 
lluny d’aquestes dades macroeco-
nòmiques. La recuperació econò-
mica no acaba de materialitzar-se i 
els recursos són cada cop més es-
cassos. Molts han fet ja grans es-
forços per reestructurar els seus 
negocis, reduint plantilla, retallant 
despeses, amb nous productes, 
sortint a mercats exteriors, etc. 

Tot i això, la realitat continua provo-
cant situacions de tensió financera 
difícils de mantenir. Les mesures 
implementades no semblen sufici-
ents i la possibilitat d’incórrer en 
impagaments és una amenaça 
cada cop més propera, si no s’ha 
produït ja. El refinançament de 
deute és una mesura més en el 
procés de reestructuració i, encara 
que per si sol pot no ser suficient, 
és una peça bàsica per a la viabili-
tat de moltes companyies. 

El pla de refinançament
D’entrada, és primordial intentar 
anticipar-se al problema. L’empre-
sari ha de fer un exercici rigorós i 
recurrent de la situació actual i futu-
ra previsible. Només així podrà pre-
veure situacions d’impagament i 
augmentarà les possibilitats d’es-
tructurar una solució. Malgrat això, 
la realitat és que el dia a dia reque-
reix tanta atenció que les situacions 
d’insolvència arriben sobtadament. 
Tot i que l’empresari coneix les se-
ves tensions, anticipar el punt exac-
te on no es podran pagar nòmines 
o a proveïdors clau, talls de línies, 
per exemple, no és tan evident. Si-
gui com sigui, de manera anticipa-
da o quan la insolvència ja s’ha 
materialitzat, cal fer unes previsions 
de tresoreria que ens permetin ana-
litzar la situació i les alternatives.

En la preparació d’un pla de viabili-
tat o refinançament, la companyia 

sible que accepti el refinança-
ment plantejat sense millorar les 
seves garanties.

L’empresari ha d’estar disposat a 
aportar garanties addicionals (hi-
poteques, penyores, cessió de 
drets, pignoracions), fins i tot exter-
nes a la pròpia empresa. Aquesta 
realitat es fa més evident quan es 
necessiten fons addicionals (diners 
nous) per escometre la reestructu-
ració i assegurar la continuïtat del 
negoci. En aquest cas, la banca 
sol exigir que l’empresari posi part 
d’aquests fons addicionals, com a 
mostra del seu compromís amb el 
pla presentat.

Consideracions finals
Un procés de refinançament pot 
ser una de les últimes alternati-
ves per a la continuïtat d’un ne-
goci. Tant bancs com altres cre-
ditors poden estar oberts a do-
nar suport a un pla sòlid i cohe-
rent, però l’empresari ha de sa-
ber que, si no incrementa el seu 
compromís (garanties) per acon-
seguir-ho, difícilment obtindrà el 
suport dels seus creditors. Si 
creu en la viabilitat de la seva em-
presa i pot li pot donar suport, ha 
de demostrar la seva confiança 
en el pla presentat. Si no, haurà 
de considerar altres alternatives 
per al futur del negoci.

La banca pateix les seves pròpies 
tensions de liquiditat, que ha tras-
lladat a les empreses amb restric-
cions en la concessió de finança-
ment. És lògic que vulgui assegu-
rar la seva pròpia viabilitat, però el 
tancament d’aixeta radical que 
han sofert moltes companyies 
està provocant un efecte dòmino 
molt més perjudicial. En un siste-
ma estructurat sobre un alt apa-
lancament financer, limitar tant 
l’accés al finançament està sent 
devastador. n

El pla de refinançament ha de pre-
sentar la posició actual de la com-
panyia, és a dir, la situació d’en-
deutament vigent, amb els com-
promisos de pagament en els di-
ferents terminis i les expectatives 
de generació de fluxos de caixa. 
Aquesta posició mostra la inviabili-
tat de l’empresa en cas que no 
canviïn les actuals condicions, ca-
lendaris i compromisos de paga-
ments. El pla ha de desenvolupar i 
presentar un model financer que 
mostri un escenari alternatiu, on 
els compromisos de repagaments 
s’estableixin en funció de la gene-
ració de tresoreria prevista. Ha 
d’incorporar totes les mesures 
que cal implementar per reconduir 
la recuperació: ajustos de plantilla, 
retallades de despeses, nous pro-
ductes i mercats, aportacions de 
capital, desinversions, etc.

Amb tot, al final ha de ser un es-
quema que faci convergir els inte-
ressos d’ambdues parts, sense 
propostes que s’allunyin del plausi-
ble o que impliquin postures extre-
mes per a cap dels costats.

Garanties
Però cal ser realista. Des del 
punt de vista de l’empresari, no 
es pot esperar que la banca ac-
cepti qualsevol proposta sense 
adequar el seu esquema de ga-
ranties. La banca no és avui tan 
generosa com abans, i les seves 
condicions s’han endurit consi-
derablement, amb tipus d’inte-
rès sensiblement superiors al 
que solíem pagar fa només uns 
anys. A més, és gairebé impos-

ha de ser conscient de les seves 
veritables possibilitats sense incór-
rer en expectatives falses. S’ha 
d’incloure un escenari de refinan-
çament realista i assumible, tant 
per a l’empresa com per a la ban-
ca. Les peticions habituals solen 
ser allargar terminis, canviar línies 
de circulant per préstecs a llarg ter-
mini, demanar carències, garantir 
finançament de circulant, paga-
ments lligats a desinversions o sol-
licitar finançament addicional. Les 
possibilitats i combinacions són 
nombroses. 

Per tenir opcions reals d’aconse-
guir-ho, la proposta plantejada ha 
d’estar basada en expectatives ra-
onables i no en recuperacions mi-
raculoses, i, si es pot, amb alterna-
tives que permetin ajustar-se en 
cas de desviacions. Per als bancs, 
la credibilitat de les previsions és 

fonamental. La participació d’un 
assessor financer especialitzat en 
la preparació del pla ajudarà l’em-
presari, que podrà tenir el suport en 
la seva experiència tant en la pre-
sentació de l’operació, opcions i 
propostes, com en la negociació 
d’acords. A més, incrementarà la 
credibilitat del pla per a la banca.

En el pla, els interessos d’ambdues 
parts han de trobar un equilibri en 
els seus objectius respectius. Per al 
deutor serà la viabilitat i continuïtat 
de la seva empresa i, per tant, la 
salvaguarda de la seva inversió i 
patrimoni. Per als creditors, serà 
garantir el recobrament del finan-
çament atorgat, amb uns marges 
adequats al risc assumit.

La recuperació de les dades 
macroeconòmiques no acaba de 

materialitzar-se i els recursos de les 
empreses són cada cop més escassos

A L  V O S T R E  S E R V E I
Grup de Treball de M&A



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
Comissió d’Economistes Assessors Fiscals

da o deduïda en la base imposa-
ble, o bé que hagi generat dret a 
deducció en la quota íntegra.

b) En el denominador, els beneficis 
obtinguts en l’exercici sense inclou-
re la comptabilització de l’impost 
sobre societats.

El coeficient que resulti s’agafarà 
amb dos decimals arrodonint per 
defecte.

reserva per inversions
Les entitats que apliquin aquesta 
deducció hauran de dotar una 
reserva per inversions per un 
import igual a la base de deduc-
ció, que serà indisponible men-
tres els elements patrimonials en 
els quals es materialitzi hagin de 
romandre en l’entitat. La dotació 
es farà amb càrrec als beneficis 
de l’exercici en què l’import és 
objecte d’inversió. Els béns d’in-
versió hauran de romandre en 
funcionament en el patrimoni de 
l’entitat, llevat de pèrdua justifica-
da, durant cinc anys, o durant la 
seva vida útil si resultés inferior.

Informació en els comptes 
anuals
Els subjectes passius hauran de fer 
constar en la memòria dels comp-
tes anuals una informació detallada 
fins que s’acompleixi el termini de 
manteniment dels béns d’inversió.

2. Incentius fiscals a les activi-
tats de recerca i desenvolupa-
ment
La deducció per activitats de recer-
ca i desenvolupament i innovació 
tecnològica regulada en l’article 35 
de la LIS, generades en períodes 
impositius iniciats a partir de l’1 de 
gener del 2013, podran, opcional-
ment, quedar excloses dels límits 
previstos en l’últim paràgraf de 
l’apartat U de l’article 44 de la LIS, i 

Aquest article s’ha confeccionat a 
partir del text publicat en el butlletí 
del Congrés dels Diputats previ a la 
seva publicació oficial en el BOE, 
cosa que ha succeït el dia 28 de 
setembre del 2013; no obstant 
això, els comentaris i observacions 
que es fan en l’article són plena-
ment vàlids. Al marge de les mesu-
res fiscals que comentarem s’han 
introduït modificacions en matèria 
mercantil, financera i laboral, per la 
qual cosa recomanem la lectura de 
la Llei 14/2013.

Incentius fiscals

El títol II de la nova Llei que comen-
tem s’anomena Suports fiscals i 
en matèria de Seguretat Social 
als emprenedors. S’introdueixen 
en ell una sèrie de modificacions 
normatives per establir una sèrie 
d’incentius fiscal que tot seguit co-
mentarem.

Impost sobre societats

1. Incentius fiscals per inversió 
dels beneficis
Es rehabilita l’article 37 del text 
refós de la Llei de l’impost sobre 
societats, que havia estat derogat 
per la Llei 35/2006, per introduir 
la deducció per inversió dels be-
neficis. 

Deducció
La deducció que s’aplicarà a la 
quota íntegra serà del 10% dels 
beneficis de l’exercici, sense in-
cloure la comptabilització de l’im-
post sobre societats, que s’inver-
teixin en elements nous de l’im-
mobilitzat material o inversions im-
mobiliàries afectes a activitats eco-
nòmiques, sempre que s’acom-
pleixin una sèrie de condicions.

La deducció serà del 5% en el cas 
d’entitats que tributin al tipus de 

gravamen reduït per manteniment 
o creació d’ocupació (xifra de ne-
gocis inferior a 5 milions i plantilla 
mitjana inferior a 25 empleats).

La inversió en elements patrimoni-
als afectes a activitats econòmi-
ques s’haurà de fer en el termini 
comprès entre l’inici del període im-
positiu en què s’obtinguin els bene-
ficis objecte d’inversió i els 2 anys 
posteriors o, excepcionalment, 
d’acord amb un pla especial d’in-
versió aprovat per l’Administració 
tributària a proposta dels subjecte 
passiu.

Condicions
Per acollir-se a aquesta deducció 
les entitats hauran de complir una 
doble condició:

a) Complir amb els requisits esta-
blerts en els apartats 1, 2 o 3 de 
l’article 108 de la LIS (xifra de nego-
cis inferior a 10 milions).

b) A més de complir amb l’article 
108 de la LIS, hauran de tributar 
d’acord amb l’escala i el tipus de 
gravamen prevista en l’article 114 
de la LIS.

Base de la deducció
La base de la deducció resultarà 
d’aplicar a l’import dels beneficis 
de l’exercici objecte d’inversió (sen-
se incloure la comptabilització de 
l’impost sobre societats) un coefici-
ent determinat per:

a) En el numerador, els beneficis 
obtinguts en l’exercici sense inclou-
re la comptabilització de l’impost 
sobre societats, minorats per 
aquelles rendes o ingressos que 
siguin objecte d’exempció, reduc-
ció, bonificació, deducció de l’arti-
cle 15.9 de la LIS o deducció per 
doble imposició, exclusivament en 
la part exempta, reduïda, bonifica-

aplicar-se amb un descompte del 
20% del seu import.

Per aplicar la deducció caldrà el 
compliment d’una sèrie de requi-
sits que s’estableixen en el nou re-
dactat de l’apartat 2 de l’article 44 
de la LIS.

3. Incentius fiscals per a les 
rendes procedents de determi-
nats actius intangibles
Es modifica l’article 23 de la LIS i 
s’abaixa el percentatge d’integra-
ció a la base imposable del 50 al 
40% de les rendes procedents de 
la cessió del dret d’ús o d’explota-
ció de patents, dibuix o models, 
plànols, fórmules o procediments 
secrets, de drets sobre informaci-
ons relatives a experiències indus-
trials, comercials o científiques, 
sempre que s’acompleixin una sè-
rie de requisits.

4. Incentius fiscals per a la cre-
ació d’ocupació per a treballa-
dors amb discapacitat
Es modifica l’article 41 de la LIS i, en 
funció del grau de discapacitat dels 
treballadors contractats, es podran 
deduir en la quota íntegra de l’im-
post 9.000 i 12.000 euros, (en la 
regulació anterior només hi havia 
una deducció de 6.000 euros). 

Igual que en la regulació anterior es 
precisa que els treballadors afectes 
a aquesta deducció no es compu-
taran als efectes de la llibertat 
d’amortització amb creació d’ocu-
pació (art. 109 de la LIS).

IRPF

1. Incentius fiscals per a les in-
versions en empreses de crea-
ció nova o recent 

Es modifica l’article 38 de la Llei 
35/2006, de l’IRPF, que regula la 

rICArD VIÑA ArASA 
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reinversió en els supòsits de trans-
missió de l’habitatge habitual, per 
introduir un número 2 que perme-
trà excloure de gravamen els 
guanys o pèrdues patrimonials de-
rivats de la transmissió d’accions o 
participacions en empreses de cre-
ació nova o recent (per les quals 
s’hagués practicat la deducció pre-
vista en l’article 68.1 de la LIRPF), 
sempre que l’import total obtingut 
per la transmissió es reinverteixi en 
l’adquisició d’accions o participaci-
ons de les esmentades societats 
en les condicions que reglamentà-
riament es determinin.

S’afegeix un nou apartat 1 en l’ar-
ticle 68 de la Llei de l’IRPF per re-
gular la deducció per inversió 
en empreses de creació nova 
o recent. Aquest nou incentiu 
consisteix en una deducció del 
20% sobre una base màxima de 
50.000 euros anuals per l’adquisi-
ció d’accions o participacions en 
empreses de creació nova o re-
cent i es pot, a més de l’aportació 
de capital, aportar coneixements 
empresarials o professional ade-
quats per al desenvolupament de 
l’entitat. Es tracta d’una deducció 
estatal aplicable al 100% en la 
quota íntegra estatal per a les ac-
cions o participacions subscrites a 
partir del dia 29 de setembre de 
l2013. Les entitats les accions o 
participacions de les quals s’ad-
quireixin hauran de complir una 
sèrie de requisits que regula espe-
cíficament la norma legal. 

2. Altres incentius 
També s’ha modificat l’apartat 2 
de l’article 68 de la Llei de l’IRPF 
per tal que als contribuents que 
exerceixin activitats econòmiques 
els siguin d’aplicació els incentius i 
estímuls a la inversió empresarial 
establerts o que s’estableixin en la 
normativa de l’impost sobre socie-
tats, en igualtat de percentatges i 

límits de deducció, amb l’excep-
ció de la deducció per reinversió 
de beneficis extraordinaris.

Respecte a la deducció prevista 
en la nova redacció del rehabilitat 
article 37 de la Llei de l’impost so-
bre societats, per inversió dels 
beneficis les persones físiques 
que desenvolupin una activitat 
professional o empresarial podran 
aplicar la deducció del 10%, en 
general, i del 5% si el contribuent 
ha aplicat la reducció per l’inici 
d’una activitat a la reducció per 
manteniment o creació d’ocupa-
ció, sobre els rendiments nets de 
les activitats econòmiques en el 
període impositiu en què inverteixi 
en elements nous de l’immobilitzat 
material o inversions immobiliàries 
afectes a activitats econòmiques. 
Els contribuents que determinin el 
seu rendiment net pel mètode 
d’estimació objectiva només apli-
caran aquest incentiu quan així es 
determini reglamentàriament.

IVA

Nou règim especial: criteri de 
caixa

Està previst que aquest nou règim 
especial sigui aplicable a partir de 
l’1 de gener del 2014. S’afegeix un 
nou règim especial en l’apartat U 
de l’article 120 de la Llei de l’IVA.

requisits subjectius
Podran aplicar aquest nou règim 
especial els subjectes passius de 
l’IVA el volum d’operacions dels 
quals durant tot l’any natural ante-
rior no hagi superat els dos mili-
ons d’euros. Però, s’exclouen els 
que hagin cobrat en efectiu, res-
pecte d’un mateix destinatari du-
rant l’any natural un import superi-
or al que es determini reglamentà-
riament (està previst un import de 
100.000).

Serà un règim voluntari i opcional. 
L’opció (segons l’esborrany de RD 
que modifica el Reglament de l’IVA) 
s’haurà de exercir en el moment de 
presentar la declaració d’inici de 
l’activitat o, en cas contrari, en el 
mes de desembre de l’any anterior 
al que hagi de sorgir efectes. L’op-
ció s’entendrà prorrogada automà-
ticament llevat de renúncia, que 
serà de 3 anys, segons el projecte 
del RD esmentat.

requisits objectius
El règim especial de caixa es refe-
rirà a totes les operacions fetes pel 
subjecte passiu, excepte les ope-
racions acollides als règims espe-
cials simplificat, de l’agricultura, 
ramaderia i pesca, del recàrrec 
d’equivalència, de l’or d’inversió, 
als serveis prestats per via electrò-
nica i les del grup d’entitats, els 
supòsits d’inversió del subjecte 
passiu i la majoria d’operacions 
exemptes.
 
Contingut del nou règim

Meritació: l’IVA es meritarà en el 
moment del cobrament total o par-
cial del preu pels imports efectiva-
ment percebuts. En el cas de no 
haver-se produït el cobrament, la 
meritació es produirà a 31 de de-
sembre de l’any immediat posterior 
a aquell en què es consideri que 
s’ha fet l’operació.

repercussió: s’haurà d’efectuar 
en el moment de l’expedició i lliura-
ment de la factura, però s’entendrà 
produïda en el moment de la meri-
tació pel criteri de caixa.

Deducció: el dret a la deducció 
de les quotes suportades neix en 
el moment del pagament total o 
parcial del preu de l’operació. 
Però, si no s’ha produït el paga-
ment, el dret a la deducció neix el 
31 de desembre de l’any immedi-
at posterior a aquell en què s’ha 
fet l’operació.

Les quotes suportades s’hauran 
de consignar en la declaració-liqui-
dació relativa al període de liquida-
ció en què el subjecte passiu hagi 
pagat les quotes deduïbles o bé 
hagi nascut el dret a la seva deduc-

ció o en les successives liquidaci-
ons, sempre que no hagin trans-
corregut quatre anys des del naixe-
ment del dret.

Deducció per als destinataris 
de les operacions: el dret a la 
deducció de les quotes suporta-
des pels subjectes passius no 
acollits a aquest nou règim es-
pecial, però que siguin destinata-
ris d’operacions incloses en 
aquest règim es produirà en el 
moment del pagament total o 
parcial del preu de les operacions 
per l’import satisfet o, si aquest 
no s’ha produït, el dret a la de-
ducció naixerà el 31 de desembre 
de l’any immediat posterior a 
aquell en què s’hagi fet l’opera-
ció.

Modificació de la base imposa-
ble per quotes repercutides in-
cobrables: quan els subjectes 
passius no acollits al règim espe-
cial del criteri de caixa modifiquin la 
base imposable, per insolvència 
del deutor, es determinarà en dit 
moment el naixement del dret a 
deduir les quotes suportades pel 
subjecte passiu deutor acollit a 
aquest règim, corresponents a les 
operacions modificades i pendents 
de deducció en la data de realitza-
ció de la modificació.

obligacions formals: segons el 
projecte de RD comentat, s’haurà 
de portar un llibre-registre de fac-
tures expedides amb indicació de 
dates de cobrament de l’operació, 
l’import cobrat i el compte o mitjà 
de cobrament utilitzat. També 
s’haurà de portar un llibre-registre 
de factures rebudes, obligació que 
es farà extensiva als subjectes 
passius no acollits al règim espe-
cial de caixa, que indicarà les da-
tes de pagament i l’import de ca-
dascuna i el mitjà de pagament 
utilitzat. n

La Llei de suport als emprenedors 
ha introduït nombroses modificacions 
tant en matèria fiscal com mercantil, 

financera o laboral
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Política Industrial
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Situació de la indústria
a Catalunya

l Catalunya és la comunitat més 
exportadora d’Espanya, amb un 
26,2% del total.
l Tots els sectors van augmen-
tar les seves exportacions, amb 
l’excepció dels productes ener-
gètics i dels equips elèctrics i 
electrònics. L’impuls va ser es-
pecialment intens en els sectors 
d’alimentació i begudes (15,0%), 
d’agricultura (9,3%), de maqui-
nària i equips mecànics (8,8%) i 
de vehicles de motor (7,5%).
l Pel que fa a la distribució geo-
gràfica de les exportacions, cal 

destacar que les que més van 
créixer són les destinades fora 
de la UE-27: Amèrica Central i 
del Sud (20,6%), Europa no co-
munitària (15,6%), Amèrica del 
Nord (6,8%) i resta del món 
(16,6%). Això posa de manifest 
que, any rere any, es van diversi-
ficant els mercats.
l L’anàlisi de les exportacions 
segons el contingut tecnològic 
matisa una mica l’optimisme 
atès que les exportacions de 
contingut tecnològic alt (produc-
tes farmacèutics, maquinària 
d’oficina, ordinadors, electròni-

El proppassat mes de juliol es 
va presentar l’Informe anual so-
bre la indústria a Catalunya 
2012. En síntesi, l’informe mos-
tra que la major part dels indica-
dors de la indústria catalana 
durant el 2012 va evolucionar 
negativament, excepte aquells 
que fan referència al comerç ex-
terior i a les inversions estrange-
res. I això és important perquè 
vol dir que el sector exterior ha 
suavitzat els efectes de la crisi, 
tal com es pot observar a la se-
güent anàlisi detallada dels prin-
cipals indicadors i dels trets 
sectorials més destacats.

VAB industrial
El principal indicador de segui-
ment de l’evolució del sector, el 
VAB industrial, després de la 
greu davallada del 2008-2009, 
va augmentar el 2010 i el 2011 i 
va tornar a disminuir durant el 
2012 (-1,1%). Aquesta caiguda 
va ser més suau que la de la in-
dústria espanyola (-2,9%) i igual 
que la de la zona euro (-1,1%). 
Per trimestres, es pot observar 
que, a final d’any, es va moderar 
la caiguda, cosa que també es 
pot veure amb altres indicadors.

Exportacions
Tal com s’ha dit, la caiguda del 
VAB industrial va ser més suau 

que a la resta d’Espanya i igual 
que a la zona euro gràcies al 
sector exterior. Les exportacions 
van augmentar un 5,7% durant 
el 2012. Tot i que aquesta taxa 
representa una desacceleració 
davant del 12,5% del 2011, cal 
destacar que:
l En valor absolut, les exporta-
cions catalanes van assolir la xi-
fra de 58.322 milions d’euros, un 
rècord històric.
l Les exportacions catalanes 
van créixer més que el comerç 
mundial (2,0%), més que les ex-
portacions de la UE-27 (3,4%), 
més que les d’Alemanya (3,4%) i 
més que les d’Espanya (4,0%).
l Les importacions van descen-
dir (un -3,1%), per la qual cosa el 
saldo comercial va millorar i la 
taxa de cobertura va augmentar 
fins al 84,1% (contra el 76,1% 
del 2011).

ca...) van experimentar un incre-
ment del 3,1%, per sota de la 
mitjana total.
l No obstant això, cal destacar 
que les exportacions de nivell 
tecnològic mitjà-alt (material de 
transport, química, maquinà-
ria...) van representar el 50% del 
total d’exportacions industrials, 
amb un increment del 6,1%.

Fluxos d’inversió amb 
l’estranger
L’esmentat impuls del sector ex-
terior també va tenir el seu reflex 
en les inversions estrangeres. 
Les que van anar al sector indus-
trial van augmentar un 6,2% 
amb relació al 2011 i cal desta-
car que van representar la meitat 
del total d’inversions estrangeres 
a Catalunya i un 23,8% de les 
inversions estrangeres industri-
als a Espanya. Això posa de ma-
nifest una especialització relativa 
del Principat en inversions indus-
trials. Tal com hem avançat, a 
banda del sector exterior, els al-

tres indicadors sobre l’estat de la 
indústria catalana van evolucio-
nar negativament durant el 2012.

Índex de producció 
industrial
L’índex de producció industrial 
(IPI) mostra que el 2012 la pro-
ducció va caure un -2,7%. Per 
activitats, cal destacar que les 
taxes de variació interanual van 
ser positives a les d’energia elèc-
trica i gas (3,6%) i d’alimentació i 
begudes (1,9%). Entre les activi-
tats amb evolució negativa de la 
producció destaquen les indús-

VAB industrial (taxes de variació interanual en %)
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tries extractives (-24,6%) i la fa-
bricació d’altres productes mine-
rals no metàl·lics (-19,5%), que 
van continuar, així, amb el seu 
llarg procés d’ajustament, molt 
lligat al de la construcció.

Inversió industrial
El deteriorament de les expecta-
tives va tenir el seu reflex lògic en 
les decisions d’inversió. La inver-
sió industrial va disminuir a Cata-
lunya un -2,1% en termes nomi-
nals l’any 2012 segons l’Enques-
ta d’Inversió Industrial duta a ter-
me la primavera del 2013. La 
disminució afecta tant les empre-
ses grans (-2,6%) com les petites 
i mitjanes (-1,8%). La situació fi-
nancera, com en tots els anys de 
la crisi, va ser el factor que va 
afectar més negativament les de-
cisions d’inversió de les empre-
ses, seguit de l’evolució de la 
demanda. No obstant això, cal 
destacar l’augment de la inversió 
del sector de l’automòbil (28,0%). 
Amb aquest increment, destinat 
en gran mesura a ampliar capaci-
tat (74,4%), l’automoció va impe-
dir que la caiguda de la inversió 
fos més gran per al conjunt de la 
indústria. 

Ocupació 
L’evolució negativa dels indica-
dors de producció, expectatives 
i inversió va portar també a uns 
mals resultats en termes d’ocu-
pació. Durant l’exercici 2012, 
segons l’Enquesta de Població 
Activa (EPA), l’ocupació industri-
al va caure un -5,1% de mitjana, 
després de cinc exercicis de 
destrucció de llocs de treball. 
Així mateix, el nombre d’afiliats al 

Règim General de la Seguretat 
Social que treballen com a assa-
lariats en els diferents sectors 
industrials va caure a una taxa 
mitjana anual del -4,7%.

Breu comentari sectorial
El 2012, van destacar diverses 
activitats de la indústria catala-
na que van créixer gràcies al 
seu dinamisme exportador com 
ara:
l El sector d’alimentació i begu-
des: la producció va augmentar 
un 1,9% gràcies a un increment 
del 15% en les exportacions. 
l El sector de maquinària i 
equips mecànics va augmentar 
les vendes a l’exterior un 8,8%. 
Això es va reflectir en augments 
de la producció, especialment 
en alguns segments com ara la 
maquinària tèxtil, la maquinària 
per a l’envàs i l’embalatge o la 
maquinària per al plàstic.

l Però el que és realment desta-
cable, pel seu pes sobre el total, 
tant d’exportacions com de pro-
ducció, és que el sector de vehi-
cles de motor i altres materials 
de transport va incrementar les 
vendes a l’exterior un 7,5% en 
valor. 
- Dins del sector, destaca espe-
cialment la fabricació de vehicles 
de passatgers, ja que les seves 
exportacions van augmentar un 
18% en valor. 

- La producció a la fàbrica de 
Seat a Martorell va augmentar un 
6,8% l’any 2012 fins totalitzar 
377.343 unitats. La clau de la 
conjuntura positiva es troba en la 
fabricació del model d’Audi, el 
Q3; el 2012 va ser el primer any 
sencer de construcció d’aquest 
model. Del Q3 se’n van fabricar 
més de 100.000 unitats, el mo-
del quantitativament més impor-
tant a Martorell, darrere de l’Ibi-
za, considerant les seves dife-
rents versions.
- De totes les factories d’auto-
mòbils del conjunt de l’Estat es-
panyol, la de Seat va ser l’única 
que va incrementar la producció 
de vehicles de passatgers.

Primeres dades per al 
2013
Tal com hem anticipat al principi, 
l’economia catalana es troba en 
recessió atès que fa set trimes-

tres consecutius que té taxes de 
variació intertrimestral negatives. 
No obstant això, mostra alguns 
símptomes de millora. La caigu-
da en el segon trimestre (-1,3%) 
ha estat la menor dels darrers 
quatre trimestres. Quant a la in-
dústria, la situació és similar. La 
variació interanual del VAB in-
dustrial va ser del 0,5% durant el 
segon trimestre de l’any, la pri-
mera dada positiva des del ter-
cer trimestre del 2011. Altres in-
dicadors de la conjuntura indus-
trial també mostren símptomes 
de millora:
l L’índex de producció industrial 
ha augmentat el segon trimestre 
un 1,7% interanual. Són les da-
des més positives des del 2011.
l El clima industrial sembla es-
tabilitzar-se. El saldo del juliol és, 
fins i tot, 7 punts superior al del 
mateix mes de l’any passat.
l Les exportacions han crescut 
un 0,3% el primer semestre. 
l Pel que fa a l’ocupació indus-
trial, encara no millora, si bé ha 

moderat la seva caiguda durant 
el segon trimestre del 2013 (un                
-3,4%, contra el -4,8% del pri-
mer trimestre).
l El que sí que millora és l’atur 
registrat a la indústria, ja que ha 
disminuït un -4,5% interanual 
durant el mes d’agost.
l Per últim, la darrera enquesta 
d’inversió industrial estima que el 
2013 la inversió canviarà de sig-
ne, amb un increment del 2,4%.

Conclusions
l La indústria catalana va recau-
re durant el 2012.
l No obstant això, el sector ex-
terior va fer que la caiguda del 
VAB industrial fos més suau que 
a la resta d’Espanya i igual que a 
l’eurozona.
l Les exportacions van aug-
mentar un 5,7% fins assolir la xi-
fra de 58.322 milions d’euros, un 
rècord històric.
l Les exportacions catalanes 
van créixer més que el comerç 
mundial.
l Les inversions estrangeres 
que van anar al sector industrial 
van augmentar un 6,2%.
l El 2012, destaquen diverses 
activitats de la indústria catalana 
que van créixer gràcies al seu di-
namisme exportador com ara 
l’alimentació, alguns segments 
de la maquinària i, especialment, 
la fabricació de vehicles de pas-
satgers. 
l La inversió del sector de l’au-
tomoció va augmentar un 28% 
durant el 2012 i va anar destina-
da, en un 74%, a ampliar la ca-
pacitat instal·lada.
l Durant el 2013 s’estan veient 
símptomes de millora de l’activi-
tat industrial. n
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Propostes de mesures a curt termini 
orientades a la reactivació econòmica

minació dels pagaments fraccio-
nats a compte per fer-los coincidir 
amb la declaració final de l’exercici. 
També es preveuria l’exempció 
d’un percentatge de les rendes ob-
tingudes i que afecten l’IRPF dels 
emprenedors. En les societats 
hauria l’exempció d’un percentat-
ge dels beneficis obtinguts en l’im-
post de societats durant els tres 
primers anys d’existència.

Resposta vinculant a les 
consultes tributàries
Es proposa que si l’Administració 
no respon en el termini establert 
normativament per respondre les 
consultes de les empreses, es pas-
si del silenci negatiu al positiu i es 

doni la raó a l’empresa en la con-
sulta efectuada.

Disminució de la litigiositat de 
caire tributari
Es proposa constituir un sistema 
que possibiliti assolir acords amb 
l’Administració tributària per tal que 
aquesta renunciés a cobrar el 
100% del que es reclama, a canvi 
de cobrar-ne una part significativa, 
només quan no hi hagi sanció.

IV. Incentius financers al 
consum o a la inversió
Ajuts rendibles per al consum i 
inversió en determinats sectors
Sobre la base de l’experiència del 
pla PIVE, es proposa ampliar 
aquests ajuts a altres branques 
amb condicions com, per exemple 
,que l’import de la subvenció es re-
cuperi amb la recaptació esperada 
o que l’impacte econòmic i social 
global dels ajuts primi sobre l’im-
pacte en un sector concret.

El Consell Assessor per a la Reacti-
vació Econòmica i el Creixement 
(CAREC) va presentar el passat 
mes de maig un document que re-
cull mesures concretes de reactiva-
ció que es puguin considerar a curt 
termini i que, a més, tinguin un im-
pacte assumible en el pressupost 
públic. Està en línia amb l’Acord 
estratègic per a l’impuls de la com-
petitivitat, l’ocupació i la cohesió 
social 2013-2016, en fase de de-
senvolupament, i complementa re-
flexions i informes previs del CA-
REC. Les mesures que es recullen 
s’agrupen en cinc línies.

I. Simplificació de tràmits 
administratius
Simplificació de tràmits
l Objectiu de reducció dels termi-
nis en els tràmits. Es podria co-
mençar reduint el termini dels trà-
mits en un 50% en un primer any i, 
posteriorment, es podrien posar 
objectius de reducció addicionals.
l Passar del silenci negatiu al posi-
tiu quan l’Administració no tramiti 
en un termini determinat gestions 
de les empreses, que els permetria 
tirar endavant l’operació.
l Moratòria de llicències municipals 
d’activitat: accelerar l’autorització 
per permetre que, passat un temps 
prudencial, pogués iniciar-se amb 
normalitat i sense notificació.
l Repensar la normativa urbanísti-
ca per orientar-la cap a l’impuls de 
l’activitat econòmica, disminuint o 
simplificant càrregues i regulacions 
en la implantació d’empreses.
l Implantar la figura del coach 
d’empreses (empleats municipals 
que les acompanyin i assessorin en 
els tràmits administratius).
l Dipòsit de comptes anuals de so-
cietats cooperatives en el Registre 
Mercantil.

Llei de l’autoemprenedor
Es proposa aprovar una normativa 
similar a la francesa del 2009, pen-

sant en empresaris individuals i 
sense assalariats (creació en 15 
minuts, per Internet i amb cost 
zero, protecció patrimonial per als 
béns bàsics de l’emprenedor...).

II. Simplificació del marc 
laboral i incentius a la 
contractació
Foment del treball a temps 
parcial
Potenciar les modalitats de reduc-
ció de jornada a canvi de menys 
retribució per a persones amb per-
fils i característiques determinats. 

Bonificació del 100% en les 
quotes de la Seguretat Social 
per a la contractació de 

determinats col·lectius
Bonificar per un temps limitat (dos 
anys) la totalitat de les quotes de 
certs col·lectius (com ara joves i as-
salariats en atur de llarga durada).

Possibilitat de donar-se d’alta 
d’autònom a temps parcial
Permetria compatibilitzar el subsidi 
d’atur amb el règim d’autònoms.

Ampliar la possibilitat de 
capitalitzar la prestació d’atur
Flexibilitzar els requisits per tal que 
els beneficiaris de prestacions 
d’atur puguin capitalitzar fins al 
100% de la seva prestació per fer 
aportacions a societats mercantils.

III. Incentius fiscals i millora 
dels procediments
Exempció fiscal en empreses de 
nova creació
Règim fiscal simplificat, limitat per 
exemple als tres primers anys 
d’existència, que comportaria l’eli-

Extensió del termini de 
concessions a canvi 
d’inversions a curt termini
Es vol incentivar que empreses 
concessionàries facin inversions a 
curt termini a canvi d’una extensió 
limitada del termini de la concessió. 

V. Diversificació i augment 
del finançament
Foment del private equity 
(business angels, préstecs 
participatius, capital risc)
Es proposa fer més atractiu el marc 
fiscal del private equity, per exem-
ple podent-se reduir de la quota 
íntegra de l’IRPF o de l’impost de 
societats un percentatge del capital 
aportat a la creació d’empreses, 
sempre que estigui un nombre mí-
nim d’anys. Per incentivar el finan-
çament alternatiu, es vol modificar 
la llei que regula el capital risc, elimi-
nant o revisant a l’alça l’actual topall 
que limita la inversió en préstecs 
participatius fins a un màxim del 
20% del patrimoni del fons de capi-
tal risc. Igualment, que els bons de  
les pimes fossin aptes per als fons 
d’inversió i pensions, SICAV o 
companyies d’assegurances.

Simplificació d’obligacions i 
reducció de costos del MAB 
(Mercat Alternatiu Borsari)
Es vol simplificar els tràmits i reduir 
els costos d’operació i les obligaci-
ons d’informació per a les empre-
ses que es financin via MAB.

Mercat alternatiu d’emissions 
de renda fixa per a petites i 
mitjanes empreses
Es proposa crear un mercat alter-
natiu d’emissions de renda fixa (pa-
garés i bons) per a pimes, que seria 
similar al MAB de renda variable,  
tot simplificant molt els tràmits i les 
obligacions d’informació dels emis-
sors i reduint els costos d’operació, 
a més de dotant-lo d’avantatges 
fiscals per als inversors. n

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

actualment es troben en una situació 
d’indefensió davant els procediments
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rant un període determinat, 
l’obligació de pagament de la 
renda pugui reemplaçar-se per 
l’obligació de fer certes obres de 
reforma o rehabilitació. 

l Actualització de la renda: el 
propietari i el llogater poden pac-
tar que la renda s’actualitzi per 
criteris diferents al de l’índex de 
preus de consum (IPC). En de-
fecte de pacte, s’aplicarà la vari-
ació de l’IPC nacional. 

l Renúncia dret d’adquisició 
preferent: el llogater i el propie-
tari podran pactar la renúncia del 
primer al dret d’adquisició prefe-
rent de l’immoble arrendat. En 

cas que no es pacti aquesta re-
núncia, el propietari haurà de co-
municar l’arrendatari la seva in-
tenció de vendre l’habitatge amb 
una antelació de trenta dies. La 
regulació anterior només perme-
tia aquest pacte de renúncia en 
contractes de durada superior 
als cinc anys.

l Resolució per impagament: 
en els contractes inscrits en el 
Registre de la Propietat en els 
quals s’hagués pactat expressa-
ment la resolució per impaga-
ment de la renda es produirà una 
vegada l’arrendador hagi requerit 
judicialment o notarialment l’ar-
rendatari i aquest no hagués con-
testat pel mateix conducte dins 
dels deu dies següents. Utilitzant 
aquest mètode es podrà cancel-
lar l’arrendament en el Registre 
de la Propietat, de forma que es 
facilitarà la immediata restitució 
de l’habitatge a l’arrendador. 

La reforma de la LAU va entrar en 
vigor el passat 6 de juny del 2013 
i afecta principalment als arren-
daments d’habitatge que es for-
malitzin a partir d’aquesta data, 
encara que alguns punts també 
afecten el d’usos diferents del 
d’habitatge. L’objecte principal 
del nou text és la flexibilització del 
règim dels contractes d’arrenda-
ment, sobretot els d’habitatge, 
que dóna lloc a la dinamització 
del mercat immobiliari del lloguer 
a Espanya, històricament amb un 
paper secundari respecte a l’op-
ció de la propietat.

I. Novetats fonamentals 
introduïdes en la LAU
Les novetats fonamentals intro-
duïdes per la Llei 4/2013 són les 
següents: 

Aplicables a habitatges i usos 
diferents del d’habitatge 

l Exclusions individuals: en els 
contractes d’arrendament d’ha-
bitatge i d’usos diferents del 
d’habitatge, l’exclusió per volun-
tat de les parts de l’aplicació 
d’algun article de la Llei haurà de 
fer-se de forma expressa i parti-
cular respecte a cada article de 
que es tracti. 

l Inscripció: per tal que surtin 
efecte respecte a tercers que ha-
gin inscrit el seu dret, els arren-
daments de finques urbanes (la 
Llei no especifica habitatges o 
locals i, per tant, s’aplicarà a 
ambdós), aquests arrendaments 
s’hauran d’inscriure en el Regis-
tre de la Propietat.
 
La conseqüència d’aquesta re-
gulació és que l’arrendament 
que estigui inscrit en el Registre 
de la Propietat esdevindrà opo-
sable enfront de qualsevol tercer 
encara que sigui adquirent de 

bona fe, just títol i hagi inscrit el 
seu dret en el Registre. 

Aplicables a arrendament 
d’habitatges

l Voluntat de les parts: els ar-
rendaments d’habitatges es 
regiran per la voluntat de les 
parts en el marc del previst en 
la Llei, que reforça el pacte en-
front de l’antiga regulació que 
atorgava preeminència al text 
legal. Aquesta nova regulació 
reforça la llibertat de pactes 
entre arrendador i arrendatari, 
sempre que no es tracti d’as-
pectes que són indisponibles 
segons la Llei. 

l Àmbit d’aplicació: queden 
exclosos de l’aplicació de la LAU 
els arrendaments turístics, que 
es regiran d’acord amb la nor-
mativa sectorial.

l Durada: la durada de l’arren-
dament serà lliurement pactada 
per les parts i, si és inferior a tres 
anys, l’arrendatari podrà exigir 
pròrrogues fins al compliment 
d’aquests tres anys mínims 
(abans eren cinc anys).

l Pròrroga: s’estableix una pròr-
roga d’un (1) any (contra els tres 
(3) de la regulació anterior) per al 
cas d’haver transcorregut els 
tres anys de durada mínima que 
es pot exigir al propietari, si cap 
de les parts no hagués comuni-
cat a l’altra la seva voluntat de no 
renovar-ho.

l Pacte obligacions de paga-
ment: podrà pactar-se que, du-

II. Altres novetats en els 
arrendaments
La Llei 4/2013 regula altres no-
vetats que són d’interès i merei-
xen un esment especial 

l La creació d’un Registre de 
sentències fermes d’impaga-
ments de rendes de lloguer que 
permetrà conèixer el risc d’arren-
dar immobles a determinades per-
sones condemnades amb anterio-
ritat per impagament de rendes. 

l La reforma de la Llei d’enjudici-
ament civil pel que fa als judicis de 
desnonament tendeix a facilitar la 
tramitació del desnonament per 
falta de pagament, impedint dilaci-
ons indegudes causades per la 
rebel·lia de l’arrendatari així com 
dinamitzant la condemna i el co-
brament de les rendes impagades. 

l Es dissipa la confusió que hi ha-
via en relació amb el lloc d’empla-
çament i de notificació del llogater 
demandat, de tal manera que, 
quan no se’l trobi al domicili de-
signat o, en el seu defecte, a l’ha-
bitatge arrendat, serà suficient la 
citació mitjançant edictes al taulell 
d’anuncis de l’oficina judicial. 

III. Conclusió
La reforma de la LAU té com a 
objectiu la flexibilització del mer-
cat de l’arrendament, dirigida 
fonamentalment al d’habitatges, 
que dota de més rellevància al 
pacte de les parts, la disminució 
dels terminis de durada i les se-
ves pròrrogues i la possibilitat de 
desistiment de l’arrendatari. 
Mereix especial esment la intro-
ducció de mesures de protecció 
de la seguretat jurídica de l’ar-
rendatari i de tercers mitjançant 
la figura de la inscripció dels con-
tractes en el Registre de la Propi-
etat, ja existent però que ara en 
reforça l’efectivitat. n

Reforma de la Llei 
d’arrendaments urbans
NAyMA El QUAZANI SANTI
Advocada de Guillem Bécares, advocats i economistes
juridic@gbae.es

L’objecte principal de la nova LAU és la 
flflf lexibilització del règim dels contractes 

d’arrendament, que dóna lloc a la 
dinamització del mercat del lloguer

A L  V O S T R E  S E R V E I
Assessoria Jurídica
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ments és una prestació de ser-
veis subjecta i no exempta de 
l’impost i en conseqüència caldrà 
que les entitats que les facin re-
percuteixin la corresponent quota 
d’IVA sobre els ingressos que 
n’obtinguin. Si bé l’activitat d’ar-
rendament no genera dubtes 
quant a la seva tributació, en de-
terminades ocasions la cessió 
d’instal·lacions i equipaments pot 
dur incorporats els serveis mè-
dics o serveis complementaris 
necessaris per a l’ús dels matei-
xos, com és el cas de la utilització 
del quiròfans; en aquestes situa-
cions la Direcció General de Tri-
buts estableix que únicament re-
sultarà d’aplicació l’exempció en 
aquells casos en que l’assistència 
sanitària i l’ús de les instal·lacions, 
de manera conjunta, són factu-
rats directament al pacient (o a 
una entitat que en faci el paga-
ment) per entendre que s’està 
efectuant un acte mèdic al qual 
resulta aplicable l’exempció de 
l’article 20.ú.3. Per altra banda, si 
la cessió de les instal·lacions té 
per destinataris altres professio-
nals mèdics o centres sanitaris el 
criteri de l’Administració és el de 
considerar la cessió d’espai i l’es-
tància hospitalària com a subjec-
tes i no exemptes de l’impost, 
criteri no exempt de controvèrsia i 
polèmica però que cal tenir ben 
present en el moment de facturar 
aquests serveis (Consulta V1507-
06 de la DGT relativa a l’IVA dels 
drets de quiròfan).

En relació amb les col-
laboracions o cessions de per-
sonal mèdic per donar suport 
assistencial a altres centres, si bé 
tenen per finalitat prevenir o tractar 
malalties i, en conseqüència , són 
susceptibles d’aplicar l’exempció 
de l’impost, arran d’una consulta 
vinculant relativa a la cessió de 
personal de la unitat d’urgències 

L’actual conjuntura econòmica i 
el seu impacte en les entitats de 
l’àmbit sanitari i social està impul-
sant i estimulant l’aparició de fór-
mules que permetin combatre la 
reducció a la qual cada vegada 
més es troben abocats els pres-
supostos d’aquestes entitats.

Les causes
La incidència de les retallades i 
les actuals polítiques públiques 
d’austeritat, juntament amb l’in-
crement de la despesa provoca-
da per l’impacte de  les pujades 
dels tipus impositius de l’impost 
sobre el valor afegit dels anys 
2010 i 2012, que probablement 
es vegin agreujades per una mo-
dificació a l’alça dels tipus imposi-
tius de l’IVA dels productes sani-
taris per a l’exercici 2014, han 
fomentat l’aparició de mesures, 
més o menys efectives, que per-
meten als centres sanitaris conti-
nuar oferint un servei amb garan-
ties i de qualitat, i a l’hora mante-
nint l’equilibri pressupostari.

Així, per combatre aquesta situa-
ció econòmica observem, cada 
vegada més, que els centres sa-
nitaris busquen solucions i apli-
quen mesures per incidir i actuar 
sobre els volums actuals de des-
pesa, compartint serveis i creant 
col·laboracions o aliances estra-
tègiques que afavoreixin la crea-
ció d’economies d’escala que, en 
certa mesura, redueixin els cos-
tos o permetin un millor aprofita-
ment i eficiència dels seus recur-
sos. 

Però més enllà de les possibles 
actuacions per optimitzar els re-
cursos i incidir en la reducció del 
volum de despeses, destaquen 
actuacions encaminades a millo-
rar i incrementar els seus serveis 
i en conseqüència els seus in-
gressos. Assistim cada cop més 

a una diversificació de la cartera 
de serveis que ofereixen els cen-
tres sanitaris, així proliferen els 
serveis associats a la cessió d’ús 
d’espais, instal·lacions i equipa-
ments, a col·laboracions o cessi-
ons de personal sanitari entre 
centres o a un increment dels 
serveis complementaris no assis-
tencials: cirurgia estètica, cirurgia 
refractiva oftalmològica, tracta-
ments capil·lars, dietètica i nutri-
ció, entre d’altres. 

L’impacte de l’IVA
A l’hora de valorar l’aplicació 
d’aquestes mesures per incre-
mentar els ingressos, resulta con-
venient analitzar la tributació 
d’aquests serveis i més en con-
cret el derivat del seu tractament 
a efectes de l’impost sobre el va-
lor afegit. 

Cal recordar que, en aplicació 
dels apartats segon i tercer de 
l’article 20 de la Llei 37/1992 de 
l’IVA, les activitats sanitàries i hos-
pitalàries estan subjectes però 
exemptes de l’impost, sempre 
que s’acompleixin els requisits 
d’àmbit objectiu (els serveis pres-
tats han d’estar vinculats directa-
ment a diagnosticar, prevenir i 
tractar malalties) i subjectiu (qui fa 
la prestació de servei ha de tenir 
la consideració de professional 
mèdic o sanitari), que tant la nor-
ma com la jurisprudència han 
anat definint. 

Però, és aplicable aquesta 
exempció a la totalitat de serveis 
que s’ofereixen des dels centres 
sanitaris? La resposta no és sem-
pre fàcil i cal tenir ben present el 
que estableix la pròpia norma així 
com la doctrina, que en aquest 
cas emana de la Direcció General 
de Tributs.
A efectes de l’IVA, la cessió d’es-
pais, instal·lacions i equipa-

d’un hospital davant la manca de 
facultatius d’un altre centre, la Di-
recció General de Tributs entén 
que, a efectes de l’IVA, no s’em-
marcarien dins d’una prestació 
sanitària sinó que caldria conside-
rar-los com una cessió de perso-
nal entre dues empreses i, en con-
seqüència, no resultaria d’aplica-
ció l’exempció de l’IVA prevista en 
l’article 20 de la LIVA (Consulta 
vinculant V038-10 DGT).
 
Finalment, quant a la prestació de 
serveis complementaris no as-
sistencials vinculats general-
ment a actuacions en l’àmbit de 
la medicina i la cirurgia estètica, 
cirurgia refractiva oftalmològica, 
tractaments capil·lars, dietètica i 
nutrició, entre d’altres, poden 
gaudir de l’exempció de l’impost 
sempre que pugui acreditar-se 
que les actuacions practicades 
s’han efectuat per tractar patolo-
gies o malalties directament als 
pacients, però en moltes ocasi-
ons els serveis prestats si bé te-
nen una incidència en la salut, no 
estan directament associats a 
una malaltia diagnosticada com a 
tal i, en conseqüència, en aquests 
serveis no resultarà d’aplicació 
l’exempció de l’impost.

Conclusió
Així, doncs, la diversificació dels 
serveis que ofereixen els centres 
sanitaris els ha permès d’incre-
mentar els ingressos i equilibrar 
els pressupostos però cal tenir 
ben present el tractament que 
han de rebre aquests serveis a 
efectes d’IVA i no oblidar els cri-
teris emanats de la Direcció Ge-
neral de Tributs a fi i efecte d’evi-
tar la creació de passius contin-
gents de caràcter fiscal en 
aquestes entitats. n

FErrAN JUlIÀ I MolI 
Economista i gerent de l’Àrea Fiscal de Faura-Casas, auditors consultors, SL
economiadelasalut@coleconomistes.cat

L’impacte de l’IVA en la diversificació dels 
serveis en l’àmbit sanitari
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CURSOS PREVISTOS PER ÀREES 
GENER/FEBRER

ÀREA JURÍDICA

Seminari pràctic sobre 
expedients de regulació de 
caràcter col·lectiu per a 
economistes
Durada: 12 hores.
Dates: 28 i 30 de gener i 4 de 
febrer de 2014.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

SEU DE GIRONA: Reforma 
2013 del Codi penal: noves 
implicacions i responsabilitats 
per a empreses i directius
Data: gener de 2014.

Novetats laborals 2014
Durada: 8 hores.
Data: febrer de 2014.
Horari: matí.

Seminari sobre la prevenció 
penal en l’empresa
Durada: 4 hores.
Data: 10 de febrer de 2014.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

ÀREA FISCAL

Curs sobre IVA (mòdul Màster 
d’Especialització Tributària)
Durada: 39 hores.
Dates: del 7 de gener a l’1 d’abril 
de 2014.
Horari: dimarts, de 17.00 a 20.00 
hores.

Tributació en l’IVA de les 
operacions intracomunitàries
Durada: 6 hores. 
Dates: 9 i 12 de gener de 2014.
Horari: de 17.00 a 20.00 hores. 

SEU DE GIRONA: Declaració 
de transaccions a l’exterior 
Data: 10 de gener de 2014.

Tancament fiscal i comptable 
de l’exercici 2013 i novetats 
per al 2014
Durada: 4,5 hores. 
Data: 16 de gener de 2014.
Horari: de 9.30 a 14.00 hores.

Novetats en l’impost sobre 
successions i donacions a 
Catalunya 2014
Durada: 3 hores. 
Data: 17 de gener de 2014.
Horari: de 9.00 a 12.00 hores.

Límit a la deducció fiscal de les 
despeses financeres
Durada: 5 hores. 
Data: 22 de gener de 2014.
Horari: de 09.00 a 14.00 hores.

Seminari sobre procediments de 
gestió i inspecció tributària
Durada: 3 hores. 
Data: 23 de gener de 2014.
Horari: de 17.00 a 20.00 hores.

SEU DE TARRAGONA: 
Comunicacions al Banc 
d’Espanya de cara al 2014
Durada: 2 hores. 
Data: gener de 2014.

ÀREA COMPTABLE I 
AUDITORA 

Els comptes de sostenibilitat a la 
comptabilitat analítica i de gestió
Durada: 20 hores.
Dates: 14, 16, 21, 23 i 28 de gener 
de 2014.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

Anàlisi d’estats financers en el 
marc del Pla General Comptable 
2008 (mòdul Postgrau Programa 
d’Especialització en Control de 
Gestió)
Durada: 32 hores.
Dates: del 23 de gener al 18 de 
febrer de 2014.
Horari: dimarts i dijous, de 17.00 a 
21.00 hores.

Seminari sobre auditoria forense 
(FORENSIC)
Durada: 6 hores. 
Dates: 27 i 28 de gener de 2014.
Horari: de 17.00 a 20.00 hores.

Jornades d’actualització 
comptable: les recents consultes 

del BOICAC i altra normativa 
d’interès
Durada: 8 hores.
Dates: 27 i 29 de gener de 2014.
Horari: de 15.30 a 19.30 hores.

SEU DE GIRONA: Anàlisi de 
balanços (estats financers)
Durada: 8 hores.
Dates: 5 i 12 de febrer de 2014.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

ÀREA FINANCERA

La gestió de la informació en la 
banca electrònica
Durada: 8 hores.
Dates: 21 i 23 de gener de 2014. 
Horari: de 9.30 a 13.30 hores.

Gestió de riscos de clients
Durada: 16 hores.
Dates: 17, 19, 24 i 26 de febrer de 
2014.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

SEU DE TARRAGONA: Curs 
sobre banca electrònica
Dates: gener de 2014.

Visió global de la compra 
d’empreses (mòdul Cicle sobre la 
Compravenda d’Empreses i Altres 
Reorganitzacions Empresarials)
Durada: 4 hores.
Data: febrer de 2014.

ÀREA DE GESTIÓ 
D’EMPRESES

Programa de desenvolupament 
d’habilitats directives per al 
lideratge femení
Durada: 16 hores.
Dates: 13, 20 i 27 de gener i 3 de 
febrer de 2014.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

ÀREA DIGITAL

Linkedin per a professionals i 
empreses

Durada: 3 hores.
Data: 11 de febrer de 2014.
Horari: de 17.00 a 21.00 
hores.

Eines pràctiques amb taules 
dinàmiques d’Excel per 
millorar el control de gestió
Durada: 3 hores.
Dates: 21 i 23 de febrer de 
2014.
Horari: de 9.30 a 13.30 hores.

Gestió comercial de 
despatxos amb eines 
d’Excel i taules dinàmiques
Durada: 8 hores.
Dates: 18 i 20 de febrer de 
2014.
Horari: de 9.30 a 13.30 hores.

ÀREA D’IDIOMES

Practica l’anglès 
professional: Reading and 
Interpreting Financial 
Statements in English
Durada: 6 hores.
Dates: 11, 13 i 18 de febrer de 
2014.
Horari: de 14.00 a 16.00 hores 
(inclou el dinar).

Curs de Business English
Durada: 48 hores.
Dates: de 10 de febrer a 18 de 
juny de 2014.
Horari: de 14.00 a 16.00 hores 
(inclou el dinar).

ALTRES ÀREES

Gestió i resolució de 
conflictes: la mediació, 
principis, disseny del procés 
i pràctica de la mediació 
(mòdul Curs de Mediació en 
Economia i Empresa)
Durada: 30 hores.
Dates: del 22 de gener al 17 
de febrer de 2014.
Horari: dilluns i dimecres, de 
16.00 a 20.00 hores.
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