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Creure.
Creure en els negocis és donar-los crèdit.

Hi ha una manera molt simple de dir als negocis que hi confiem:
donar-los crèdit. Sí, és molt possible que tots els bancs siguem
semblants a l'hora de prometre-ho, però això no vol dir que
siguem iguals a l'hora de concedir-ho. Nosaltres, per exemple, ens
comprometem a contestar la teva petició en set dies laborables.
Ni un dia més. També donem crèdit als nostres clients i als que
encara no ho són. A més amés, podràs consultar en quin estat es
troba la teva petició en tot moment i amb una transparència total

a través del nostre web. I això, encara que sembli obvi, no passa
en tots els bancs. Deixa'ns dir-te que una bona manera de decidir
on vols arribar amb el teu negoci és decidir on vols començar. Per
això et convidem a visitar les nostres oficines i preguntar al teu
gestor personal la resta d'avantatges que tindràs en demanar-nos
un crèdit, encara que ja t'avancem que ell n'és un. Informa't de
les condicions a sabadellprofessional.com/creure.

El banc de les millors empreses. I el teu.
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Ens comprometem a respondre Ia teva sol·licitud
de crèdit en 7 dies. Ni un dia més.

Sabadell
Professional
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E D I T O R I A L

quin sigui el col·legi d’origen; hem 
reconegut les aportacions a la nostra 
disciplina i hem agraït la col·laboració  
i implicació del nostre Col·legi del 
col·legiat professor Antoni Castells, 
nomenant-lo Col·legiat de Mèrit, i hem 
reconegut també les aportacions del 
professor Mariano Marzo amb relació  
als recursos energètics existents, la 
geoestratègica que comporta i la seva 
repercussió tant en l’economia d’un país 
com en les empreses, nomenant-lo 
Col·legiat d’Honor. Finalment, hem 

reconegut la feina desenvolupada de col·legiats en l’exercici 
professional ja sigui dins de l’empresa o com a professional lliure, 
atorgant els guardons del Premi de Reconeixement a l’Economista 
d’Empresa a Ramon Agenjo i del Premi de Reconeixement al 
Despatx Professional de l’Any a Josep Ros Santasusana.

Tots ells, en la seva vessant, mereixen el reconeixement públic  
i l’agraïment del Col·legi d’Economistes de Catalunya per la seva 
trajectòria professional i per les seves aportacions en el camp  
de l’economia, però sobretot per la seva implicació i aposta  
per la professió. A tots ells, moltes felicitats i moltes gràcies.

Finalment, en aquest Informatiu hi trobaràs informació de 
les 22 Comissions de Treball i dels 6 Grups de Treball no 
adscrits a cap Comissió que en aquets moments s’integren 
en el Col·legi d’Economistes de Catalunya unificat. Recordeu 
que les Comissions i els Grups de Treball tenen per finalitat 
agrupar els col·legiats per afinitats professionals o per interès 
temàtic, creant xarxa professional i oferint-los serveis 
específics. També tenen per objectiu facilitar la participació 
dels col·legiats en la vida del Col·legi. Animo, per tant,  
tots aquells col·legiats que encara no pertanyen a cap 
Comissió que s’inscriguin en aquella que creguin més 
convenient, en funció dels seus interessos professionals  
o de sensibilitat, a través de la pàgina web. n

es activitats d’aquest darrer trimestre per a 
cadascuna de les seus territorials del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya (Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona) reflecteixen l’avenç 
en la consolidació del procés d’unificació i amb 

l’objectiu de convertir el Col·legi en el referent professional  
de l’economia i de l’empresa. Representatius d’aquesta línia 
d’actuació són, entre d’altres, el Fòrum Concursal, organitzat 
per la Comissió de Mercantil, Concursal i Experts Judicials 
amb més de 350 inscrits, i amb presència de tots els 
magistrats de Catalunya, o les sessions quinzenals de  
la Comissió d’Assessors Fiscals, amb un promig de  
250 assistents per sessió, l’assistència als cursos i seminaris,  
l’abundant assistència a la Jornada 
dels Economistes a Barcelona o a les 
Sessions de Treball organitzades per 
les seus territorials. També ens ho 
indica el nombre d’iniciatives que van 
sorgint o l’increment en les propostes 
de col·laboració amb entitats externes 
que volen establir una col·laboració 
més estable amb el Col·legi 
d’Economistes. Persistir en aquesta 
línia vol dir també vetllar per les 
modificacions legislatives que ens 
poden afectar com a professionals  
i com a corporació, com són els 
projectes de Llei de serveis i col·legis professionals i el  
de la reforma de la Llei d’auditoria de comptes. El Col·legi, 
conjuntament amb el Consell General d’Economistes, participa 
activament en els debats previs a la seva discussió a les Corts.

L’Informatiu de principi d’any està destinat habitualment a 
informar-vos sobre el desenvolupament de la Jornada dels 
Economistes, dels actes relacionats i dels principals 
esdeveniments ocorreguts en el Col·legi en el darrer trimestre. 
Enguany no ha estat possible encabir tota la informació  
en un sol exemplar i ho hem dividit en dos, el que teniu  
a les mans i l’Especial de la Jornada dels Economistes 
en format digital que haureu rebut.

En el marc de la Jornada dels Economistes, aquest any hem 
agraït la fidelitat dels col·legiats que ho són des de fa 50 anys  
i també dels col·legiats que fa 25 anys, independentment de 

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

Les activitats 
d’aquest trimestre 
reflecteixen l’avenç 
en la consolidació 
del procés 
d’unificació
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President territorial de Tarragona: 
Pere Segarra Roca
Secretària: Montserrat Casanovas Ramon
Interventor: Anton Gasol Magriñà
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Vocals: Jordi Albiol Plans, Emilio Álvarez 
Pérez-Bedia, Jordi Caballé Vilella, Rodrigo 
Cabedo Gregori, Manuel Cámbara Moreno, 
Cristina Clos Ribas, José Ignacio Cornet 
Serra, Francesc Ferrer Costa, Modest 
Guinjoan Ferré, Albert Jover Roig, Lluís Mas 
Villellas, Josep Maria Riu Vila, Joan Rojas 
Graell, Xavier Segura Porta, Xavier Subirats 
Alcoberro i Avelino Vázquez Parcero
Consellers: Manuel Barrado Palmer, 
Raimon Casanellas Bassols, Carlos Puig 
de Travy, José Luis Sánchez Cristóbal 
i Esteve Sarroca Punsola

Comitè Editorial
Oriol Amat Salas, Raimon Casanellas Bassols, 
Joan B. Casas Onteniente, Àngel Hermosilla 
Pérez, Maurici Olivé Riu, Robert Pons Caballero, 
Carlos Puig de Travy, Lluís Santaló Bel 

Edita
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Fotografi a: Col·legi d’Economistes 
de Catalunya
Publicitat: Gecap, SL 
comercial@coleconomistes.cat 
Disseny i producció editorial: 
ZETACORP-Public@cions Corporatives 
(Grupo Zeta), Consell de Cent, 425. 
08009 Barcelona. Tel. 93 227 94 16
Distribució: Ediciones Reunidas, SA
Dipòsit legal: B-36694-89

El Col·legi no assumeix ni es fa responsable del contingut 
dels anuncis publicats. Les opinions recollides en els 
textos publicats a l’Informatiu pertanyen exclusivament 
als seus autors. L’opinió ofi cial del Col·legi l’expressa la 
Comissió Gestora com a òrgan de govern de la institució.

Barcelona Plaça Gal·la Placídia, 32. 
08006 Barcelona. Tel. 93 416 16 04 
cec@coleconomistes.cat
Girona Joan Maragall, 44, entl. 3a 
17002 Girona. Tel. 972 21 45 33
girona@coleconomistes.cat
Lleida Pere Cabrera, 16, 1r G 
25001 Lleida. Tel. 973 21 06 33
lleida@coleconomistes.cat
Tarragona Rambla Nova, 58-60, 5è A 
43004 Tarragona. Tel. 977 21 70 42
tarragona@coleconomistes.cat
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

 Les Comissions de Treball i Grups de 
Treball són un dels pilars en què el 
Col·legi d’Economistes de Catalu·
nya vehicula la participació i el sentit 

de pertinença dels col·legiats envers el Col·
legi. Per aquest motiu, el desitjable és que 
cada col·legiat se senti vinculat, com a mínim, 
a una de les Comissions o Grups de Treball 
existents. En aquest sentit, les Comissions i 
Grups de Treball del Col·legi han de permetre:
l Aglutinar els col·legiats per especialitats o 
sensibilitats professionals, així com vincular una 
especialització de la professió amb el Col·legi.

l Generar opinió i documents tècnics sobre 
l’àmbit de la seva especialitat.

l Que els col·legiats inscrits en una Comissió 
o Grup de Treball se sentin que formen part 
d’una xarxa de professionals (establir relaci·
ons amb altres professionals relacionats amb 
la seva actuació professional) o bé identificar·
se en les actuacions corporatives i represen·
tatives de l’especialitat que faci el Col·legi (fun·
ció lobby/sentit de pertinença).

l Trobar en el Col·legi informació/formació 
permanent relacionada amb la seva especia·
lització professional.

Fruit de la unificació dins del Col·legi estan 
constituïdes 22 Comissions de Treball i 6  
Grups de Treball no adscrits a cap Comissió. 
En les properes pàgines trobareu una breu 
descripció de la finalitat de cadascuna d’elles 
on s’indiquen les persones responsables 
d’assolir els objectius marcats.  

L’estructura de les 
Comissions i Grups 
de Treball del Col·legi
El nou Col·legi d’Economistes de Catalunya resultant de la unificació 
dels col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials ha comportat una 
reorganització dels seus òrgans de participació i debat professional 

UNIFICACIÓ

L’estructura del nou Col·legi

Comitè de Normativa 
i Ètica Professional
L’estudi de normes de caràcter ètic i de 
conducta professional així com la tramita·
ció dels expedients disciplinaris i sol·licituds 
d’empara.
President: Antoni Argandoña
Vicepresident: Martí García
Conseller 1: Mercé Rotllán
Conseller 2: Joan Moseguí
Conseller 3: Joan Picanyol
Conseller 4: Maria Lluïsa Teixidor
Conseller 5: Marià Curto
Conseller 6: Marçal Tarragó
Conseller 7: Carles Àvila
Conseller 8: Àngel Joan Miró
Conseller 9: Joan Sardà
Conseller 10: Arturo Portal
Conseller 11: Jordi Conejos
Conseller 12: Manuel Barrado 
Conseller 13: M. L. Fernández 
Conseller 14: Josep Puigvert
Conseller 15: Josep L. Sánchez 
Conseller 16: Jordi Albiol
Conseller 17: Albert Jover
Conseller 18: Lluís Bigas

Comissió  
d’Economistes  
en Economia  
Territorial i Urbana
La Comissió es configura com el punt de 
trobada dels professionals economistes, 
despatxos i empreses que treballen en l’àm·
bit de l’urbanisme i el sector immobiliari.
President: Joan Ràfols
Vicepresident: Miquel Morell

Comissió d’Economistes  
Auditors de Comptes  
de Catalunya
La Comissió té com a finalitat identificar i 
donar resposta a les necessitats de forma·
ció en auditoria i serveis professionals rela·
cionats, informar de les novetats que afec·
tin la professió, així com donar suport tècnic 
als nostres col·legiats, amb la finalitat que  
el Col·legi sigui el referent a Catalunya per 
als auditors i les societats d’auditoria, amb 
independència de la seva mida.
President: Emilio Álvarez Pérez-Bedia
Vicepresident: Francesc Garreta
Vocal 1: Cristina Gil i París
Vocal 2: Albert Prado Villareal
Vocal 3: Jordi Llevat Palau
Vocal 4: Agustí Saubi Roca
Vocal 5: Antoni Puig Rimbau
Vocal 6: Josep M. López
Vocal 7: Josep Puigvert
Vocal 8: Robert Pons
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L’estructura del nou Col·legi

Comissió d’Economistes 
en el Tractament de  
les Crisis Empresarials
La Comissió de Tractament d’Empreses en 
Crisi té com a objectius fonamentals que 
l’economiste coneixi i comparteixi  técni·
ques i casos de reconducció empresarial 
amb la finalitat de preservar el teixit empre·
sarial i els llocs de treball.
President: Joan Rojas Graell
Vicepresident 1r: Àngel Miró
Vicepresident 2n: Salvador Bertran

Comissió  
de Comptabilitat
La Comissió de Comptabilitat té l’objectiu 
de generar i difondre coneixement sobre 
normativa comptable. És una Comissió 
conjunta amb l’ACCID.
President: Oriol Amat
Vicepresident: Martí Garcia
Vocal 1: Magda Sola
Vocal 2: Carlos Puig de Travy
Vocal 3: Francesc Gómez
Vocal 4: Emili Gironella
Vocal 5: Soledad Moya
Vocal 6: J. M. Carnicero
Vocal 7: Francesc Garreta
Vocal 8: Luis Jorge Mas

Comissió  
d’Economia  
de l’Empresa
Aquesta Comissió té per objecte ser un lloc 
de debat i de difusió de temes relacionats 
amb la direcció empresarial i la creació 
d’empreses.
President: Modest Guinjoan
Vicepresident 1r: Pere Segarra
Vicepresident 2n: Lluís Mas

Grup de Treball  
d’Emprenedoria  
i Creació d’Empresa
El Grup és un lloc d’orientació i debat per a 
emprenedors, els dóna suport i col·labora en 
la seva formació amb diverses institucions.
President: Pere Segarra
Vicepresident: Amadeo Ibarz

Grup de Treball  
d’Economistes  
d’Empresa
El Grup de Treball pretén difondre, amb 
sessions de treball i activitats relacionades, 
la direcció empresarial, el govern de l’em·
presa i l’empresa familiar.
President: Lluís Mas
Comitè Permanent: Josep Betriu, Pere 
Botet, Modest Guinjoan, Javier Illa, 
Jordi Malapeira i Enric Vivo

Comissió  
d’Assessors Fiscals
La principal finalitat de la Comissió és posar 
al dia tots els col·legiats dels canvis norma·
tius relatius a la fiscalitat, ja sigui estatal, au·
tonòmica o local. Una altra de les funcions 
és tenir contactes amb els diferents esta·
ments oficials (AEAT, Generalitat) per poder 
facilitar de la millor manera possible la feina 
als nostres col·legiats.
President: Jose Ignacio Cornet
Vicepresident: Avelino Vázquez
Vocal 1: Carme Jover Díaz
Vocal 2: Josep Cid Dacosta
Vocal 3: Pedro Pablo Rodes Roca
Vocal 4: Jordi Bech Sanz
Vocal 5: Emilio Venancio Pérez Pombo
Vocal 6: Josep L. Sánchez
Vocal 7: Lluís Mas
Vocal 8: Sergi Sánchez

Comissió Mercantil, 
Concursal i d’Experts 
Judicials
Oferir tota la formació necessària, ja sigui 
d’especialització o continuada, en matèria 
mercantil, concursal i d’actuacions en l’àm·
bit pericial.
President: Jordi Albiol
Vicepresident: Rodrigo Cabedo
Secretària: Montse Navarro
Vicesecretari: Josep Puigvert
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L’estructura del nou Col·legi

Comissió 
d’Economia 
de la Salut
La Comissió d’Economia de la Salut és el 
lloc de trobada on s’ofereixen serveis de  
formació i informació a tots els professio·
nals que treballen en el sector de la salut 
des de qualsevol àmbit, ja sigui privat, uni·
versitari, d’investigació, gestió sanitària o 
Administració.
President: Joan B. Casas
Vicepresidenta: Maria Josep Arasa
Vocalia 1: Roser Fernández
Vocalia 2: Ivan Planas
Vocalia 3: Miquel Arrufat

Comissió  
d’Economia  
i Sostenibilitat
Obrir el focus és millor que focalitzar, és 
l’objectiu de la Comissió conjuntament 
amb compartir coneixement. La Comissió 
és transversal amb moltes altres, es mou 
per nous escenaris canviants amb rapide·
sa, és més externa que de funcionament 
intern, fa actes, treballs, llibres i participa en 
molts esdeveniments d’innovació, compe·
titivitat, RSC i economia verda.
President: Joan Ràfols
Vicepresidenta 1a: Marta Roca
Vicepresident 2n: Josep Maria Salas
Vicepresident suplent: José María Mata
Vocal: Ana García

Comissió d’Economia  
Internacional  
i Unió Europea
Informar, analitzar i debatre sobre els esde·
veniments més significatius de l’economia 
internacional, especialment els que afecten 
la Unió Europea.
President: Jordi Caballé
Vicepresident: Xavier Ferrer

Comissió d’Economia  
i Finances de l’Esport
Estudiar la vessant econòmica del món de 
l’esport. Abastant des dels pressupostos 
de grans clubs de futbol fins a les especifi·
cats comptables i fiscals de les societats 
anònimes esportives, clubs i associacions 
de qualsevol disciplina esportiva.
President: Josep Maria Gay
Vicepresidenta: Montse Navarro
Secretària: Mari Luz Fernández 
Vicesecretari: Eladi Pop

Comissió d’Empresa 
Petita i Mitjana
Donar suport a les pimes, que són el prop 
del 99% del teixit empresarial de Catalunya 
en les vessants econòmica, financera, for·
mativa i tecnològica.
President: Sergi Sánchez 
Vicepresident: Josep Lluís Sánchez 
Secretari: Francesc Garreta
Vicesecretari: Jordi Ferrés
Conseller: Manel Montero

Comissió d’Empresa  
Agroalimentària  
i Cooperatives
La seva principal finalitat o funció és assimi·
lar els canvis de la cadena agroalimentària i 
reforçar la posició competitiva dels agents 
del sector, prioritzant els aspectes de lide·
ratge, diferenciació, dimensió, habilitats de 
gestió empresarial i formació.
President: Xavier Tico
Vicepresident: Joan Vidal 
Secretària: Míriam Aguado 
Vicesecretari: Josep M. Riu
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L’estructura del nou Col·legi

Comissió  
d’Economia  
Financera
Els seus membres treballen per professio·
nalitzar les decisions de finançament i estal·
vi de les empreses i persones
President: Esteve Sarroca
Vicepresidenta: Carme García
Vocalia 1: Jordi Malapeira
Vocalia 2: F. Xavier Ollé
Vocalia 3: Ricard Meléndez 
Vocalia 4: Teresa Torres
Vocalia 5: Carles Pedreño
Vocalia 6: Josep Maria Riu
Vocalia 7: Carles Capellà
Vocalia 8: Francesc Pérez
Vocalia 9: Marta Vidal
Vocalia 10: Àngels Roqueta
Vocalia 11: Andreu Casas
Vocalia 12: Joan Picanyol
Vocalia 13: Jose Maria Gili
Vocalia 14: Jordi Padrós
Vocalia 15: Roger Miralles

Grup de Treball M&A
Prestigiar i expandir el paper de l’assessor 
en M&A com a creador de valor per als in·
versors actuals i nous.
Coordinador: Narcís Marfà

Economistes BAN
Xarxa d’inversors privats del CEC. Conec·
tem start-ups invertibles amb inversors en 
capital llavor.
Coordinador: Alejandro de Dios

Grup de Treball EAFI
Potenciem l’assessorament financer inde·
pendent per subministrar informació objec·
tiva als inversos.
Coordinador: David Gassó
Vocals: Albert Ricart, Albert Grau, 
Joan Manuel Casanovas, Xavier San 
Miguel, Ricardo de Manuel  
i Josep Maria Riu

Comissió d’Economia  
del Coneixement  
i Innovació
La taxa d’innovació determina la competiti·
vitat d’empreses i regions; l’economista no 
pot restar al marge dels processos d’inno·
vació, i el CEC tampoc.
President: Xavier Subirats
Vicepresident 1r: Julià Manzanas
Vicepresident 2n: Jordi Angusto

Comissió  
d’Economia Catalana
La Comissió té per objecte el seguiment, el 
debat i la difusió de temes actuals i de futur 
de l’economia catalana.
President: Modest Guinjoan
Vicepresident 1r: Pere Guinjoan
Vicepresident 2n: Albert Jove

Comissió d’Ensenyament  
d’Economia i Empresa
Presidenta: Montserrat Casanovas
Vicepresident 1: Joan Sardà
Vocal 1r: Javier Manuel Asenjo
Vocal 2a: Esther Subirà

Comissió  
de Relacions 
Laborals
Té per finalitat mantenir al dia empreses i 
despatxos de les novetats en l’àmbit laboral.
President: Josep Puigvert
Vicepresident: Robert Pons 
Secretària: Montse Navarro
Vicesecretari: Jordi Pernías 

Comissió d’Economia  
Agroalimentària
La Comissió té per objecte fer l’anàlisi i el 
debat de temes relacionats amb el sector 
agroalimentari.
President: Modest Guinjoan
Vicepresident: Francesc Reguant

Comissió d’Entitats 
sense Ànim de Lucre
Té com a funció estudiar qualsevol tema 
que pugui ajudar els nostres professionals 
interessats a conèixer a fons les especifitats 
d’aquestes entitats.
President: Lluís Mas
Vicepresident: J. M. Carnicero
Secretari: Josep M. Sánchez 
Vicesecretari: Anton Miret

Comissió d’Empresa 
Turística i de l’Oci
President: Arcadi Dabau 
Vicepresident: Pere Solà
Secretari: Josep Maria Sabari 
Vicesecretària: Lourdes Barceló

Comissió d’Economia  
del Treball i l’Ocupació
President: Anton Gasol Magriña
Vicepresident: Xavier Melo Bulbena
Vocal 1r: Jordi Conesa Sagrera
Vocal 2a: Manuela Bosch Príncep
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
L’estructura del nou Col·legi

Inscripció gratuïta a:

www.accid.org

Col·labora:

Jornada
sobre mesures per fomentar
les bones pràctiques
i el creixement empresarial

Barcelona Growth Centre
6 de febrer de 2015

Trobada per a professionals
acadèmics, empreses
i Administracions Públiques

Conferències sobre:

· La col·laboració público-privada
  com a estratègia de gestió pública
  i de crei  i de creixement empresarial

· Bones pràctiques en gestió pública
  que contribueixen al creixement
  empresarial

· Experiències d’acceleració del
  creixement empresarial

Club de 
Prospectiva
L’objectiu és analitzar, debatre i elaborar  
un document amb utilitat pública sobre te·
mes que els membres del Club consideren 
que afecten la societat.
Coordinador: Francesc Raventós
Coordinador suplent: Xavier Ferrer n

Grup de Treball  
Economistes per una 
Economia Social
El Grup d’Economia Social pretén aplegar 
tots aquells economistes interessats en 
l’economia de les entitats i organitzacions 
socials i tanmateix compartir un espai per al 
pensament econòmic més social
Coordinadora: Maite Soler

Comissió  
d’Organització  
i Sistemes  
d’Informació
El principal objectiu és posar en valor els 
sistemes d’informació a les organitzacions. 
La missió, evidenciar entre els economistes 
i els gestors d’empresa la necessitat de di·
rigir des d’un coneixement suficient els sis·
temes d’informació i les tecnologies de la 
informació i la comunicació a les organitza·
cions, i impulsar aquelles actuacions que 
permetin fer un salt qualitatiu en aquesta 
direcció al nostre col·lectiu professional.
President: Xavier Subirats 
Vicepresident: Josep Maria Gallart

Grup de Treball  
de Qualitat
Augmentar l’eficiència en la gestió de les 
organitzacions així com afavorir la millora 
continuada aprofitant les tècniques de  
qualitat.
Coordinador: Lluís Rischak

Grup d’Economistes 
Sèniors
Té per finalitat aglutinar tots els col·legiats 
sèniors del Col·legi d’Economistes, fomen·
tant relacions amb companys del mateix 
Col·legi i altres col·lectius en assumptes 
d’interès comú, participant en conferències 
i debats de caràcter econòmic, jurídic, po·
lític, salut i culturals.
President: Santiago Iglesias 
Vicepresident: Josep Lluís Masriera
Secretari: Francesc Planells
Vocals: Maria Rosa Màndoli 
i Matilde Serra
Representant de la Comissió Gestora: 
Anton Gasol
Consell Assessor: José Vila 
i José Melero

Grup 
de Joves 
Economistes
Fomentar la presència dels joves econo·
mistes en la societat actual i impulsar la 
formació tecnicoeconòmica.
President: Gerard Pallàs 
Vicepresident: Alexandre Sánchez
Secretari: Claudio Aguiló
Comitè Permanent: Maria Nieves 
Cosialls, Raquel Dàvila,  
Sergi Belmonte, Albert Guivernau, 
Albert Martin i Antoni Bartolí

Grup de Treball 
de ‘Retail’
El Grup de Treball de Retail té com a finalitat 
posar en valor el comerç, sector de sectors, 
com a peça fonamental de l’economia. El 
comerç actua com a ròtula entre el sector  
industrial i el consumidor final i canalitza la 
renda disponible, interna i externa. També 
treballem en la línia de dotar el sector d’ins·
truments que permetin millorar la seva 
competitivitat i la seva eficàcia en relació 
amb el consumidor, adaptant·se als conti·
nus canvis de la nostra societat.
President coordinador: Santiago Pagès 
Comitè Permanent: Núria Beltrán, 
Clara Díez, Benito García, Gabriel 
Jené, Josep Maria Massanella, 
Elisabet Vilalta, Muntsa Vilalta,  
Marçal Tarragó

Grup de Treball 
d’Economia de la Igualtat  
i de la Diversitat
Les i els economistes tenim la responsabi·
litat d’impulsar el lideratge femení i la diver·
sitat en tots els àmbits econòmics i empre·
sarials.
Presidenta coordinadora: 
Montserrat Segarra
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 L ’amic Antoni Castells ha estat no-
menat enguany Col·legiat de Mè-
rit del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya. S’afegeix, doncs, a 

una llista que amb ell ja són 24, que els 
successius òrgans de govern del Col·legi 
han volgut honorar any rere any. Tots ells, 
sens dubte, han atresorat o atresoren uns 
mèrits que han estat al cap i a la fi el que ha 
motivat el Col·legi a atorgar aquest honor. 
Mes enllà que, en aquesta decisió, hi si-
guin presents criteris subjectius, no es pot 
dubtar que en el cas d’Antoni Castells 
s’expressa d’aquesta manera un reconei-
xement a una trajectòria molt destacada 
sigui quina sigui la vessant des de la qual 
es vulgui analitzar.

Faríem una anàlisi que probablement seria 
poc encertada si intentéssim descriure les di-
ferents vessants de la seva trajectòria com si 
fossin compartiments estancs. Mentre que en 
algunes persones és perfectament possible 
considerar la seva aportació científica inde-
pendement de la seva, per exemple, trajectò-
ria política, en d’altres seria una equivocació 
dissociar un cosa de l’altra. És veritat que 
l’economia, com a ciència social, en facilita les 
coses i permet que molt sovint la trajectòria 
acadèmica i investigadora transcorri encava-
llant-se contínuament amb la trajectòria políti-
ca. D’altra banda, el període històric en què 
adquireixes els fonaments bàsics de la teva 
formació pot tenir també una influència desta-
cada en la trajectòria posterior. 

Antoni Castells es va formar com a econo-
mista en el període a cavall dels darrers 
anys de la dècada dels anys seixanta i prin-
cipi dels setanta del passat segle, període 
en què la resposta social a una dictadura 
que es pressentia en la seva etapa final era 
molt present a la universitat i en moltes ca-
pes de la societat.

La primera experiència professional de ca-
ràcter més estable d’Antoni Castells es va 
produir amb la seva incorporació a Banca 
Catalana, on va romandre durant el període 
1974-1983. La seva vinculació al Servei 
d’Estudis, dirigit en aquell moment per  
Artur Saurí, li va permetre disposar d’una 
talaia de primera magnitud per seguir els 
esdeveniments econòmics. D’aquell perío-
de són nombrosos els seus articles a la Re-
vista Econòmica editada per la mateixa 
Banca Catalana.

En aquest etapa participa també en activi-
tats d’altres entitats com el Centre d’Estudis 
de Planificació que dirigia Josep M. Bricall, 
va impulsar revistes com Taula de Canvi, va 
formar part del Consell de Redacció de la 
revista Papers de Seminari i es va incorporar 
a la Universitat de Barcelona, al Departa-
ment d’Hisenda Pública que dirigia Alexan-
dre Pedrós. L’any 1989, va obtenir la càtedra 
i en aquesta situació ha continuat desenvo-
lupant tota la seva carrera acadèmica amb 
els lògics parèntesis que han suposat els 
seus càrrecs professionals i polítics. 

En el període 1984-1989 va ser síndic titular 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
i, a partir del 1994 i fins al 2000, va ser no-

menat, en representació d’Espanya, mem-
bre del Tribunal de Comptes de la Unió 
Europea a Luxemburg.

A partir d’aleshores la seva dedicació a la 
política va passar a ocupar el primer pla. Va 
ser diputat en representació del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya durant nou anys no successius: 
1992-1994, 2003 i del 2006 al 2010, i va ser 
conseller d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya, sota la presidència de Pasqual 
Maragall, durant set anys ininterromputs: 
des del 22 de desembre de 2003 fins al 29 
de desembre de 2010. 

A partir d’aquest moment, es va reincorpo-
rar a la seva plaça a la Universitat de Barce-
lona, al Departament d’Economia Pública, 
Economia Política i Economia Espanyola, i 
com a investigador a l’Institut d’Economia 
de Barcelona, del qual havia estat el primer 
director. En aquesta darrera etapa ha pro-
mogut iniciatives com el grup d’opinió Eu-
rope G amb l’objectiu de difondre reflexions 
sobre aspectes rellevants del procés de 
construcció de la Unió Econòmica i Mone-
tària europea i, en general, d’aquells aspec-
tes que influeixen en la competitivitat de 
l’economia espanyola. Aquest any 2014, 
s’ha incorporat a la Reial Acadèmia de Ci-
ències Econòmiques i Jurídiques.

Aquesta intensa trajectòria professional i 
política ha estat embolcallada, com dèiem 
a l’inici d’aquesta semblança, amb una no 
menys intensa trajectòria investigadora, de 
manera que no sembla agosarat afirmar 
que l’una ha retroalimentat l’altra sense po-
der distingir fàcilment quina de les dues 
trajectòries ha predominat. Probablement, 
perquè al cap i a la fi Antoni Castells no con-
cep l’acció política sense el màxim rigor en 
la presa de decisions i no concep tampoc 

Antoni Castells
Economia, política i servei a la societat. Aquests tres camps 
guien la destacada trajectòria professional del nou Col·legiat  
de Mèrit del Col·legi d’Economistes de Catalunya

MARTÍ PARELLADA
Universitat de Barcelona  
mparellada@ub.edu

COL·LEGIAT DE MÈRIT

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

No concep l’acció política 
sense el màxim rigor  

en la presa de decisions ni 
l’activitat investigadora 

sense la voluntat  
de transformació 

implícita a la política
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Versemblança Col·legiat de Mèrit

l’activitat acadèmica i investigadora sense 
la voluntat de transformació que porta im-
plícita tota activitat política.

Com, si no, es pot entendre que ens atrevís-
sim –i ho dic en plural perquè ho vam fer 
conjuntament– l’any 1975, per tant a l’inici 
de la primera crisi del petroli, un llibre que 
portava el títol de La crisis económica mun-
dial: una interpretación. Com, si no, també 
es pot entendre que un dels temes en què 
ha treballat més hagi estat el de les balances 
fiscals del que es pot considerar un dels pi-
oners a Catalunya. Des de l’article sobre la 
balança fiscal de Catalunya de l’any 1979 a 
la Revista Econòmica de Banca Catalana 
fins a la seva participació, tractant aquesta 
qüestió, al llibre col·lectiu del Col·legi d’Eco-
nomistes Economia de Catalunya. Pegun-
tes i respostes sobre l’impacte econòmic de 
la independència, passant per referències 
bàsiques com el llibre Els fluxos econòmics 
de Catalunya amb la resta d’Espanya i del 
món, publicat per l’Institut d’Estudis Cata-
lans l’any 1983 i el que és, probablement, un 
dels treballs més destacats en aquest tema, 
en el qual va participar juntament amb altres 
autors, Las balanzas fiscales de las CCAA 
(1991-1996), editat l’any 2000 i promogut 
per l’Institut d’Estudis Fiscals. 

la Comissió Mixta de Valoracions Estat-Gene-
ralitat i, sens dubte, han tingut una influència 
destacada en la seva intervenció en l’acord de 
finançament autonòmic que es va implemen-
tar a partir del 2009 i avui encara vigent. 

Com és fàcil suposar, no han estat aquestes 
les úniques línies de recerca que ha desple-
gat Antoni Castells en la seva intensa vida 
professional i política. Els treballs que tenen 
com a objecte les qüestions vinculades a les 
hisendes locals ocupen una part molt impor-
tant dels seus esforços, així com les relacio-
nades amb el sector públic, la distribució de 
la renda i l’anàlisi de l’estat del benestar. Dar-
rerament, però, cal destacar les seves refle-
xions relacionades amb els problemes de la 
construcció institucional europea posats en 
evidència en aquests darrers anys.

El Col·legi ha pres, doncs, una magnífica de-
cisió nomenant Antoni Castells com a Col-
legiat de Mèrit. Pocs com ell són capaços de 
reivindicar una determinada manera d’enten-
dre l’encavallament de la política i l’economia, 
encavallament que només es comprèn des 
de l’exigència del rigor en les decisions políti-
ques i econòmiques i que aquest rigor és la 
millor garantia per dur a terme els anhels de la 
societat a qui servim. n

Antoni Castells,  
askjdh aksd aksjdh 
aksjhd kasjhd kajsh 

dkasjdkajs d

Pocs com Antoni 
Castells són capaços 

de reivindicar 
una determinada 

manera d’entendre 
l’encavallament de la 
política i l’economia

En aquesta mateixa línia cal destacar també el 
nombre molt elevat de treballs sobre el finan-
çament autonòmic. Aquest ha estat, sens 
dubte, el focus de la seva activitat investigado-
ra. En relació amb aquest tema va començar 
a publicar treballs sobre la Hisenda de la Ge-
neralitat en l’Estatut d’autonomia a la revista 
Taula de Canvi l’any 1980 i ho ha anat fent, de 
manera pràcticament ininterrompuda, fins a 
l’actualitat, en revistes com Hacienda Pública 
Española, Papeles de Economía Española, 
Revista Econòmica de Banca Catalana, Pre-
supuesto y Gasto Público i Cuadernos de In-
formación Económica, entre d’altres nacionals 
i estrangeres. Tots aquests treballs són indis-
sociables a alguna de les seves responsabili-
tats en aquest període, com la de membre de 

Antoni Castells,  
entre Felip Puig i  

Joan B. Casas. 
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Entrevista Col·legiat de Mèrit

ANTONI CASTELLS

El Col·legiat de Mèrit exposa el seu punt de vista sobre els trets  
més actuals de l’economia catalana, des del debat entorn de la independència  
de Catalunya fins al paper de la universitat i del Col·legi d’Economistes

MONTSE CARLAS, periodista
Departament de Comunicació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 

“Qualsevol conflicte 
té solució a través  
de la negociació”

 Fa molts anys que Antoni Castells 
està vinculat a la política. Per això les 
seves opinions a l’entorn dels temes 
més candents de l’actualitat econò-

mica tenen un valor afegit que, amb ocasió del 
seu nomenament com a Col·legiat de Mèrit, 
podem conèixer de primera mà.

Quina valoració fa del premi que li ha con·
cedit el Col·legi d’Economistes?
D’agraïment molt sincer als companys de pro-
fessió, representats en aquest cas per la Junta 
del Col·legi, que han volgut atorgar-me aques-
ta distinció. Personalment no puc, ni sabria, 
fer-ne d’altra.

Quin paper creu que han de tenir els col·
legis professionals en la societat?
Poden tenir un doble paper. D’una banda, la 
representació dels professionals, dels seus in-
teressos i de les seves opinions, quan aques-
tes poden tenir una especial rellevància. D’altra 
banda, han de contribuir a expressar el com-
promís d’un sector social amb tot allò que 
afecta el nostre país. 

Creu que el Col·legi d’Economistes de Ca·
talunya fa aquesta funció?
Des del primer moment, quan allà pels anys 
setanta es va constituir el primer Col·legi de la 
democràcia, en la meva opinió, el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya ha sabut expres-
sar de manera exemplar aquesta doble funció.

Darrerament es parla d’una certa recupe·
ració econòmica, potser més lenta del 
que seria desitjable. Vostè com ho veu? 
Quines mesures considera que s’haurien 

Cal destinar-hi més recursos, però també cal 
canviar algunes de les regles del joc en el ter-
reny del seu disseny, la seva gestió i la seva 
governança.

Arran del moment sociopolític actual hi ha 
debats a l’entorn de la viabilitat econòmica 
d’una Catalunya independent. Com ho veu?
De fet, vaig explicar quina era la meva visió so-
bre aquesta qüestió en un llibre col·lectiu que 
va impulsar precisament el Col·legi ara deu fer 
cosa d’un any. En la meva opinió, una Catalu-
nya independent políticament és perfectament 
viable econòmicament. El problema no és la 
viabilitat econòmica, sinó la viabilitat política, i 
les conseqüències econòmiques del conflicte 
polític, que poden arribar a ser molt serioses i 
no es poden negligir. És per això que jo crec 
que el punt vital és com es facin les coses i 
entendre que qualsevol solució del conflicte, 
incloent-hi la independència, només es podrà 
assolir a través de la negociació.

Fa anys que està vinculat a la política. Qui·
na solució veu a la situació actual? Quina 
és la seva proposta? 
Si tingués la solució no me l’hauria guardada 
per a mi. Crec que en política és molt important 
tenir clar l’objectiu immediat, aquell en què 
som més forts, i aquest encara no és la inde-
pendència, sinó la celebració d’una consulta 
en què els catalans puguem decidir el nostre 
futur en relació amb Espanya. Per això, veig 
amb inquietud l’excessiva acceleració amb 
què s’està conduint el procés. Aquesta és una 
marató, no un esprint. Una batalla de resistèn-
cia, que guanyarà el que aguanti més i cometi 
menys errors. No el que tingui més pressa. n

Jo crec que el punt vital 
és com es facin les coses  

i entendre que qualsevol 
solució del conflicte 

només es podrà assolir a 
través de la negociació

d’adoptar per acabar de donar un impuls 
en aquest sentit?
Tenim un problema europeu, on cal avançar 
decididament en la integració política i econò-
mica de la zona euro i adoptar polítiques ex-
pansives de demanda, i això només es pot fer 
coordinadament. I l’economia espanyola ha 
d’acabar de completar el procés d’ajustament 
i, sobretot, créixer d’una manera sostinguda. 
Només així reduirem l’atur i l’endeutament. Per 
aconseguir-ho, nosaltres hem de mantenir una 
permanent tensió reformista, però amb això no 
n’hi ha prou. A més, Europa s’ha de fixar com 
un objectiu vital una política macroeconòmica 
orientada al creixement. 

Vostè ara es dedica a la docència a la uni·
versitat. Com veu el paper de les universi·
tats en la societat? Creu que la formació 
que s’imparteix als joves és massa teòrica 
i que cal adaptar·la més a les necessitats 
de la societat i del mercat de treball? 
Les universitats catalanes han fet un salt molt 
important en les darreres dècades, tant en la 
recerca com en la docència. Però encara hi ha 
molta feina per fer, moltes inèrcies per vèncer i 
moltes millores per introduir, en molts camps. 
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Versemblança Col·legiat d’Honor

 Quan el rei d’Anglaterra es procla·
ma també rei de França, no és 
benvingut a París”. Els economis·
tes, defugint d’aquesta màxima, 

hem obert la nostra professió a les aportaci·
ons pluridisciplinàries, que han permès des·
plaçar l’horitzó del coneixement econòmic.

Així, el Premi a les Ciències Econòmiques en 
memòria d’Alfred Nobel (altrament conegut 
com a Premi Nobel d’Economia) ha guardo·
nat físics com Jan Tinbergen i Maurice Allais, 
matemàtics com Leonid Kantoróvich, Tja·
lling Koopmans, John F. Nash, Reinhard 
Selten, Robert Aumann, Leonid Hurwicz, 
Eric Maskin, Roger Myerson i Lloyd Shapley, 
historiadors com Robert Fogel i Douglass 
North, psicòlegs com Daniel Kahneman, po·
litòlegs com Elinor Ostrom i, enguany, un 
enginyer de camins com Jean Tirole.

El professor Mariano Marzo és un acadèmic, 
un científic. “La ciència treballa per reduir la 
incertesa, no pas per trobar la veritat defini·
tiva”, ha escrit, “tot defugint de l’actitud es·
tesa d’elevar creences manifestament in·
certes a la categoria de fets irrefutables”. 

La ciència i l’educació universitàries col·
laboren en la formació de persones lliures i, 
per tant, són crítiques amb el coneixement 
allunyat de l’evidència i l’argumentació.

El professor Marzo ha desenvolupat la seva 
trajectòria acadèmica com a catedràtic 
d’Estratigrafia i professor de Recursos Ener·
gètics i Geologia del Petroli a la Universitat de 
Barcelona. Mariano Marzo és membre del 
Club Espanyol de l’Energia, de l’American 
Association of Petroleum Geologists, de 
l’European Association of Petroleum Geos·
cientists & Engineers, entre d’altres. Així ma·
teix, ha format part de consells editorials de 
revistes científiques i professionals, com ara 

El professor Marzo  
és el crític més 

independent enfront de 
les anàlisis de part  

i dels grups de pressió 
en l’àmbit energètic

Basin Research, Geology i Sedimentology, 
havent publicat nombrosos treballs de  
recerca, ha editat diversos llibres i ha presen·
tat més de 100 ponències a conferències i 
congressos.

El perfil acadèmic i científic del professor Ma·
riano Marzo s’ha complementat amb les 
tasques professionals relacionades amb la 
indústria de l’energia, particularment del pe·
troli i del gas. En particular, ha participat en 
projectes de recerca (exploració i caracterit·
zació sedimentològica de jaciments) a Euro·
pa, els Estats Units, la regió llatinoamerica·
na, el nord d’Àfrica i el Pròxim Orient, 
col·laborant amb empreses multinacionals 
com Repsol, Cepsa, Enagás, ExxonMobil, 
Shell, ConocoPhillips, Total, Norks Hydro o 
Statoil, entre d’altres.

A més, el professor Marzo ha estat assessor 
en política energètica de diversos governs i 
administracions públiques.

Com una extensió de la funció social de la 
universitat, Mariano Marzo ha personificat 
una intensa tasca divulgadora en temes 
energètics. Els lectors de mitjans de comuni·
cació escrits, els oients de ràdio, els espec·
tadors de cadenes de televisió i els surfaires 
de les xarxes socials han pogut viatjar amb 
les publicacions i intervencions divulgatives 

del professor Marzo a bord de metaners LNG 
pels estrets marítims (choke-points) d’Or·
muz, Bab el·Mandeb i Malaca, endinsant·se 
en les aigües profundes de la plataforma off-
shore brasilera d’Albacora·Leste, la mexica·
na de Cantarell, el North Field de Qatar o 
Alba, Ceiba i Zafiro a Guinea Equatorial, al 
jaciment àrtic de Prudhoe Bay (Alaska), tra·
vessant els deserts de Masjid Suleiman a 
l’Iran, Murzuq a Líbia o Ghawar i Abqaiq a la 
península Aràbiga, han resseguit els oleo·
ductes des de Kashagan i Tengiz (mar Caspi) 
per Sibèria i l’antiga ruta de la seda a l’Àsia 
central; han sobrevolat les sorres bitumino·
ses a Alberta (Canadà), els petrolis pesants 
de l’Orinoco (Veneçuela) o les formacions de 
shale a Vaca Muerta (l’Argentina) i a Bakken 
(Dakota), Barnett (Texas) i Marcellus (EUA). 
Per tant, llegir les publicacions divulgatives 
del professor és com, a la manera dels relats 
de Jules Verne, haver fet més d’un cop la 
volta al món en 80 dies amb Phileas Fogg, 
alhora que ens submergíem vint mil llegües 
de viatge submarí i, a més, fèiem d’espeleò·
legs en un viatge al centre de la Terra…

I és que el professor universitari que impulsa 
l’ideal educatiu (paideia), primerament des·
perta la curiositat, la condueix fins a tocar del 
sorprendre, per entregar·se finalment al rigor 
del coneixement científic.

El professor Marzo és el crític més indepen·
dent enfront de les anàlisis de part i dels 
grups de pressió en l’àmbit energètic. La 
seva perspectiva acadèmica i científica ha 
esdevingut una pedra a la sabata per a les 
aproximacions apriorísticament desinfor·
mades. 

En aquest sentit, Mariano Marzo ha posat 
llum i ponderació en debats com el de la tec·
nologia de perforació horitzontal amb fractu·
ració hidràulica. I també ha partit dels seus 

Mariano Marzo
La trajectòria acadèmica i professional del professor Marzo, 
i la seva aproximació a l’economia des d’un punt de vista 
pluridisciplinari l’han fet mereixedor d’aquest reconeixement

F. XAVIER MENA, economista
Catedràtic d’Economia  
fxavier.mena@esade.edu

COL·LEGIAT D’HONOR
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Versemblança Col·legiat d’Honor

coneixements geològics per avaluar les 
prospeccions energètiques en aigües canà·
ries –confrontant·les a les plataformes pe·
trolieres del mar del Nord properes als fiords 
de la costa noruega– o el malaguanyat dipò·
sit de gas Castor.

En tot cas, les legítimes opcions socials pel 
que fa a les conseqüències mediambientals 
de la prospecció, generació, transport, co·
mercialització i consum de derivats de les 
energies fòssils primàries no poden ser con·
duïdes cap a un oxímoron impossible com el 
“Petroli no, gasolina sí” (Marzo dixit). La reso·
lució de l’equació energètica requereix trobar 
el baricentre del triangle “economia (preu)/
energia (seguretat de subministrament)/eco·
logia (sostenibilitat mediambiental)”.

La relació entre científics de la naturalesa i 
científics socials no ha estat mai pacífica. Els 
primers observen la natura i segueixen les 
lleis immutables i generals de la física, men·
tre que els segons acostumem a confiar en 
els resultats dels incentius i la mà invisible 
que regeix les lleis de l’oferta i la demanda. 

Al si de les empreses energètiques, la rivalitat 
entre geòlegs i economistes és manifesta i 
llegendària. Per a un geòleg, els reservoirs 

Mariano Marzo,  
al centre, amb  

Felip Puig i  
Joan B. Casas. 

La seva perspectiva 
acadèmica i científica 

ha esdevingut una 
pedra a la sabata per 
a les aproximacions 

apriorísticament 
desinformades

l’empresonament d’Edmond Dantès (comte 
de Montecristo), es fixa en el producte alter·
natiu perdut”. Mariano Marzo, que des de la 
geologia s’ha apropat a l’economia i a la ge·
opolítica, també ha incorporat aquesta me·
todologia a les seves anàlisis de la indústria 
del petroli i del gas. Així, el professor Marzo 
ha posat al seu lloc les polèmiques entre 
ambdues aproximacions pel que fa a qüesti·
ons tan controvertides com el peak oil de la 
corba de Hubbert i el futur del petroli o la iden·
titat de Kaya en relació amb el canvi climàtic.

Mariano Marzo, a l’acte d’investidura com a 
Col·legiat d’Honor del Col·legi d’Economis·
tes de Catalunya, va fer esment del discret 
percentatge d’encert de les prospeccions 
energètiques, malgrat l’ús de superordina·
dors, modelitzacions de complexos algorit·
mes informàtics i els grans avenços científics 
i tecnològics en l’àmbit de la geologia. 

Finalment, potser en aquesta qüestió tan 
fugissera com són les prospeccions energè·
tiques del subsòl i les prediccions econòmi·
ques de futur, hem trobat un lligam més entre 
geologia i economia. En efecte, segons diu 
la saviesa popular, en matèria de prospecti·
va “Déu va crear els geòlegs per no deixar en 
evidència només els economistes”. n

acullen la quantitat de gas i petroli que con·
firmen probabilísticament les prospeccions 
(‘probable’, ‘possible’). Per a un economis·
ta, la quantitat que acull un jaciment ‘depèn’ 
del petroli i gas que sigui comercialment re·
cuperable de manera rendible en funció del 
preu vigent i previst als mercats de futurs del 
West Texas Intermediate al New York Mer·
cantile Exchange (Nymex) o del Brent a l’In·
tercontinental Exchange (ICE) de Londres. 
Els economistes ho fiem tot a que la pujada  
o la baixada del preu del petroli i del gas 
constitueixen un incentiu al desplaçament 
expansiu o contractor del coneixement i la 
tecnologia en la prospecció energètica.

El professor George Stigler va definir un eco·
nomista com “aquella persona que, llegint 
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Entrevista Col·legiat d’Honor

MARIANO MARZO

El professor Marzo reflexiona a l’entorn de la relació  
entre economia i energia, dos àmbits que es necessiten  
l’un a l’altre i dels quals depèn la nostra societat

MONTSE CARLAS, periodista
Departament de Comunicació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

“Cal dissenyar una 
política energètica 
a llarg termini”

 L’energia és la clau de volta de la 
nostra manera de viure. A més, és 
imprescindible per al desenvolupa·
ment econòmic d’una societat com 

la nostra. Aquest va ser el fil conductor de la 
intervenció de Mariano Marzo un cop procla·
mat Col·legiat d’Honor del Col·legi d’Econo· 
mistes de Catalunya.

Com valora el guardó que li ha concedit el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya?
És per a mi un gran honor i una gran satisfacció 
personal rebre aquesta distinció que, entre al·
tres coses, m’encoratja a continuar amb la 
meva tasca. En aquest sentit, espero saber es·
tar a l’altura de la distinció rebuda.

En el seu parlament en recollir el premi 
vostè va dir que es parla poc d’energia tot 
i la seva importància estratègica. 
Als països desenvolupats, l’energia és present 
en tot el que ens envolta. I resulta sorprenent 
que, sent un element vital en pràcticament tots 
els aspectes de les nostres vides, no li dedi·
quem una atenció més àmplia i continuada. 
Dissortadament, cal una interrupció del submi·
nistrament o un augment de preus per tal que el 
tema de l’energia susciti un cert interès, no sols 
entre l’opinió pública sinó, el que és pitjor, entre 
bona part de la classe política. I és que, al món 
dels serveis de l’energia, tot succeeix de mane·
ra tan aparentment simple i automàtica que no·
més una contrarietat desperta la nostra atenció.

I va dir que els recursos naturals seran els 
principals factors de canvi en el segle que 
hem començat. Ens ho pot explicar més?
Hi ha diverses raons per creure que els desafi·

subministrament abundant i relativament com·
petitiu, però mediambientalment brut. Tanma·
teix, tampoc no resulta recomanable aspirar a 
un subministrament net, a costa de descuidar la 
seguretat o els costos. No només és important 
que siguem capaços de trobar noves fonts, sinó 
que també hem de ser capaços de desenvolu·
par la tecnologia adequada per aprofitar·les. 

Com evolucionarà el sector energètic?
En l’escenari actual, o de referència, el World 
Energy Outlook 2014 de l’Agència Internacional 
de l’Energia, s’estima que el 2040 la demanda 
d’energia primària al món haurà augmentat un 
37%. A més, es preveu que s’haurà estabilitzat 
la demanda de carbó i petroli, mentre que hi 
haurà hagut un fort creixement de les energies 
renovables, gràcies a la reducció de costos i als 
subsidis. El 2040 el subministrament d’energia 
primària provindrà, a parts iguals, de les energi·
es baixes en carbó (nuclear i renovables) i del 
petroli, així com del gas natural i del carbó.

Els costos energètics a Espanya són dels 
més elevats d’Europa i això, sens dubte, 
és un llast per a la competitivitat. Creu que 
el marc regulador espanyol ha de canviar?
Sens dubte. Sigui quina sigui la composició 
del mix energètic d’un país, l’existència 
d’uns mercats eficients i competitius, i ben 
regulats, és indispensable per minimitzar els 
costos de l’energia per a l’economia. Però, a 
més, cal dissenyar una política energètica a 
llarg termini. La incertesa que en genera l’ab·
sència és un greu inconvenient per a la in·
dústria energètica, que no pot prendre deci·
sions sobre inversions a llarg termini.

I, amb el panorama actual, quines són les 
estratègies que haurien de seguir les em-
preses?
Bàsicament, crec que no hi ha més remei 
que centrar·se en l’estalvi i les millores en 
l’eficiència energètica. D’aquesta manera, es 
podrien mitigar els alts costos de l’energia i 
millorar la competitivitat. n

La fusió permet tenir  
un Col·legi més eficient  

i que millora clarament  
la prestació de serveis  

als ciutadans i la 
salvaguarda dels  

interessos dels col·legiats

aments plantejats fins ara en matèria de recur·
sos seran molt diferents en els propers 20 
anys: el desenvolupament dels mercats emer·
gents, particularment la Xina i l’Índia, pot con·
duir a un escenari global de 3.000 milions de 
nous consumidors de classe mitjana; expandir 
l’oferta de recursos pot ser cada vegada més 
complicat en termes logístics i polítics; els dife·
rents recursos estan cada vegada més interre·
lacionats, de manera que un xoc de preus en 
un pot afectar ràpidament el preu dels altres; 
l’impacte d’una demanda creixent de recursos 
sobre el medi ambient pot restringir l’oferta i, 
finalment, més de mil milions de persones no 
tenen cobertes les necessitats bàsiques d’ai·
gua, energia i aliments i tot apunta que la crei·
xent conscienciació social exigirà els gover·
nants que adoptin mesures. La combinació 
d’aquests factors pot afectar negativament el 
creixement econòmic, les finances públiques, 
el benestar dels ciutadans i suscitar tensions 
geopolítiques perilloses.

Quins són els principals problemes que 
hem d’afrontar avui en matèria energètica?
No ens podem conformar amb disposar d’un 
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MARIANO MARZO
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Premis de Reconeixement

 El Premi de Reconeixement a 
l’Economista d’Empresa es 
va concedir aquest any al con-
seller-secretari del Grup Damm 

i patró-director de la Fundació Damm, Ra-
món Agenjo. Amb aquesta distinció, el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya li va 
voler reconèixer la seva tasca al capdavant 
d’aquest grup d’empreses, però sobretot 
es va voler destacar la seva faceta de patró-
director de la Fundació DAMM, institució 
que canalitza l’activitat filantròpica d’aquest 
grup, a la qual ha sabut aportar la gestió 
empresarial sense oblidar la seva finalitat 
fundacional. El jurat també va voler desta-
car la seva col·laboració constant amb el 
Col·legi de Titulats Mercantils de Barcelo-
na, actualment fusionat en el nou Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

Ramón Agenjo va agrair la concessió 
d’aquest premi i en el seu parlament va 
tenir la deferència de donar alguns con-

sells als empresaris per afrontar el futur 
amb més garanties: “Treballar molt, con-
vertir les pimes en empreses més grans i 
tirar endavant projectes de mecenatge  
i filantropia, ja que és una altra manera de 
fer economia, sobretot si aquests projec-
tes fan incidència en l’educació”. Agenjo 
va concloure el seu parlament reclamant 
una llei de mecenatge.

En l’apartat de Reconeixement al Des-
patx Professional, el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya ha distingit aquest 
any Josep Ros Santasusana, un profes-
sional que s’ha especialitzat en la consul-
toria i l’assessorament en el sector turístic, 
on els economistes i els titulats mercantils 
desenvolupen una destacada activitat. A 
més, el jurat va tenir en compte que el 
despatx premiat és un referent en el sector 
i un precursor d’aquesta activitat professi-
onal amb una àmplia experiència en pro-

Els guardonats  
de l’any 2014
Coincidint amb la celebració de la Jornada dels Economistes, el Col·legi concedeix els  
Premis de Reconeixement, així com els Premis Joan Sardà Dexeus de la ‘Revista Econòmica  
de Catalunya’, que es lliuren en el decurs del tradicional Sopar dels Economistes 

MONTSE CARLAS, periodista
Departament de Comunicació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

A dalt, Ramón Agenjo, Reconeixement  
a l’Economista d’Empresa.
A sota, Josep Ros Santasusana, 
Reconeixement al Despatx Professional.
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Premis de Reconeixement

El jurat va fer un 
reconeixement especial 

a Àngel Segarra 
per destacar la seva 

trajectòria professional 
i divulgativa

jectes i planificació turística a Catalunya, 
Espanya, Europa així com a diversos paï-
sos de l’Amèrica Llatina. 

Josep Ros va prendre la paraula per donar 
les gràcies pel premi i va estendre el seu 
agraïment a un seguit de persones i institu-
cions que han tingut una gran influència a 
l’hora de definir la seva carrera professio-
nal “sense les quals avui no seria aquí re-
collint aquest guardó”. Ros Santasusana 
va esmentar la Facultat, on “em van ense-
nyar a pensar com a economista amb 
pensament crític i científic”, i els companys 
i professionals tant de l’economia com 
d’altres disciplines, “amb qui he compartit 
projectes i que m’han aportat noves idees 
i reptes que he aplicat al meu sector”.

Dins d’aquesta mateixa categoria de Pre-
mi de Reconeixement al Despatx Profes-
sional, el Col·legi d’Economistes ha volgut 
fer aquest any un reconeixement especial 
a Àngel Segarra, membre del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i de la Co-
missió d’Assessors Fiscals des de l’any 
1982. Amb aquesta distinció, es va voler 
destacar la trajectòria d’un professional 

que ha dedicat tota la seva carrera pro-
fessional a l’assessorament fiscal des del 
seu propi despatx i que, a més de la pres-
tació de serveis, ha tingut la inquietud en 
la divulgació del coneixement de la seva 
especialitat, el seu aprofundiment i la in-
troducció d’aspectes innovadors. També 
se li va reconèixer el ser un dels principals 
impulsors de l’àrea de Fiscal de l’Aula 
d’Economia del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.

Un altre dels premis que es van concedir és 
el Premi Joan Sardà Dexeus, que conce-
deix la Revista Econòmica de Catalunya. 
En la modalitat de Millor Publicació Eco-
nòmica es va premiar Los intereses del 
futuro. Economía en un cambio de época, 
del catedràtic d’Economia aplicada de la 
UAB, Joan Cals. Un llibre que, segons el 
seu autor, és “una guia sobre economia i el 
pensament econòmic basat en les experi-
ències de les crisis actuals”. 

Emmarcat en els Premis Joan Sardà De-
xeus es va lliurar també el guardó que dis-
tingeix la Millor Trajectòria Personal en la 
difusió de l’economia, distinció que 
aquest any va ser per a l’economista i pe-
riodista  Claudi Pérez. Durant la seva tra-
jectòria professional, Pérez ha treballat a 
El Periódico de Catalunya, Expansión i El 
País, a Barcelona i a Madrid, seguint te-
mes d’economia internacional, reunions 
del Fons Monetari Internacional i del G8 i, 
últimament, seguint dia a dia la crisi finan-
cera actual. Claudi Pérez va prendre la 
paraula per agrair el premi i per recordar 
que la seva trajectòria professional va co-
mençar precisament fent entrevistes per  
a la revista del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya.

Mariano Marzo,  
al centre, amb  

Felip Puig i  
Joan B. Casas. 

Després va ser el torn del lliurament de di-
plomes als Millors Currículums Universi-
taris, que aquest any van ser per a Alfons 
Borràs, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona; Cristina Brunet Cantos, de la 
Universitat Oberta de Catalunya; Oriol 
Garcia Vivet, de la Universitat Abat Oliba; 
Laia Gener Martínez, de l’Institut Químic 
de Sarrià; Marc Grèbol Deseures, de la 
Universitat de Vic; Mikel Petri Castro, de 
la Univeritat Pompeu Fabra; Paula Vich 
Serra, d’ESADE, i Laia Villaró Iranzo, de 
la Universitat Internacional de Catalunya.
Els estudiants van rebre el guardó de 
mans del degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, Joan B. Casas i del secreta-
ri general d’Economia i Coneixement, Al-
bert Carreras. n

Els estudiants distingits enguany  
pels Millors Currículums Universitaris.

El catedràtic d’Economia Aplicada, Joan Cals, autor 
del llibre, distingit per la Millor Publicació Econòmica.

El periodista Claudi Pérez, distingit per  
la seva tasca en la difusió de l’economia.

Àngel Segarra, Reconeixement  
especial al Despatx Professional.
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

Aguilar Pérez, Bartomeu
Ais Jacobo, Montserrat
Albericio Chueca, Juan José
Albesa Batalla, David
Alonso Marí, Marcos
Antón Batiste, Luis Ángel
Ávila Moreno, Eva
Badía Valls, Luis Manuel
Baena García, José Fernando
Barceló Artés, Montserrat
Barrera Ricardo, David
Bekhet Adeeb Bekhet, Albear
Bernabeu López, Victoriano
Borràs Brell, Alfonso
Borrell Calvo, Jaime
Bové Badell, José Oriol
Cabrera Avilés, Mauricio Javier
Cadenas Badia, Eduardo
Cahue Jaumejoan, Alexandra
Calzada Hidalgo, José Manuel
Candenas De Las Heras, María
Canet Vidiella, Maria Neus
Carbonell Farré, Sílvia
Casi Brunsó, Enric

Relació d’altes col·legials 
de l’octubre al novembre del 2014

Castroviejo Anguiano, 
Jesús Emiliano

Casulleras Dunjó, Xavier
Cepeda Morras, Ramón
Cremades Chueca, Oriol
De Alba Quirós, Antonio
De Cabo Martín, Esther
Descalzi Farreres, Carles
Edo Abad, Susanna
Eliseo, Andrea
Fàbregas Gumara, Laia
Falsina Rojas, Maria Neus
Fernández Ajona, Antonio
Ferrándiz Avendaño, Pablo José
Ferrer López, Víctor
Fornells Suau, Ana María
Gabarró Viñals, Óscar
Galán Guerrero, Miguel
Garcia Cayuela, Marc
García Haro, José María
García Quintanilla, José Antonio
García Díaz, María Estrella
García Martínez, Luis Manuel
Gomis Muñoz, Jaime

El passat 8 d’octubre de 
2014 es va presentar a 
la seu de Barcelona del 

Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya una nova publicació de 
l’editorial Edicions Francis Le-
febvre, que porta per títol Ma-
nual d’auditoria adaptat a les 
NIA. Presentació que va tenir 
un gran èxit de participació mo-
tivat, sens dubte, per la inquie-
tud que suscita entre els audi-
tors el tema tractat, tant per 
nou com per l’obligació que su-

Presentació del ‘Manual 
d’auditoria adaptat a les NIA’

posa la seva aplicació per a les 
auditories dels comptes anuals 
dels exercicis que s’iniciïn a 
partir de l’1 de gener d’aquest 
exercici 2014.

La nova publicació pretén ser 
una guia i una eina de consulta 
per ajudar els auditors a complir 
amb els requeriments esta-
blerts en la nova normativa.

Durant aquest acte, van in-
tervenir Juan F. Pujol (conseller 
delegat de l’editorial), José Tri-
gueros (Universitat Miguel Her-

González Andújar, Natividad
González Canseco, Paulino Felipe
Grèbol Deseures, Marc
Grèbol Mas, Alberto
Hernández Fernández, Juan Carlos
Herrera Arpa, Mònica
Homedes Amat, Martina
Ibarz Giné, Montserrat
Jiménez Pascual, Raúl
Llenas Just, María Angeles
Marotta Llambí, Gabriel Pedro
Martínez Fernández, Rosa María
Meléndez Centeno, Cristina
Monclús Argany, Maria Glòria

Montserrat
Moreno Negredo, Luis Francisco
Muntasell Altés, Martina
Muñoz Campasol, José Manuel
Nadal Ferrer, Maria Marta
Núñez Vázquez, Diego Rodrigo
Olaru, Gabriela Angela
Ortega Medina, Natalia
Padilla, Sánchez, Samuel
Palacin Durà, Jordi
Pascual Berrocal, Fernando
Peñas Pérez, Isabel

Pérez Lancho, Manuel
Polo Fernández, Rocio
Rabionet Pedro, Marc
Rebollo Blasco, José María
Ribas Lasaga, Xavier
Riolobos Sánchez, Luis Miguel
Ropero Valdivieso, Silvia
Royán Sabartés, Margarida
Sabaté López-Esteve, José Luis
Sabaté Miralves, Isaac
Sala Ríos, María Mercedes
Sánchez Fernández, Fco. Javier
Sánchez Torras, Aurora
Sánchez Salinas, Sandra
Sanllehy Bibolas, Raimon
Sanz Bergé, Pere
Segura Saperas, Sandra
Sentís Carné, Joan Antoni
Ten Pujol, Agustí
Tria Janer, Jordi
Vendranas Solà, Mireia
Vila Verdeguer, María Vicenta
Villaró Iranzo, Laia
Viloca Gras, Joan
Vives Serret, Xavier
Zapata Martínez, Mireia.

nández), en representació dels 
autors, i Carlos Puig de Trevi 
(copresident de REA+REGA 
Corporació d’auditors) i qui 
subscriu aquest article en re-
presentació dels organitzadors 
i patrocinadors de l’acte.

El primer que va prendre la 
paraula va ser Carlos Puig de 
Trevi, qui va comentar les dife-
rències principals entre les NIA 
i les anteriors normes tècni-
ques d’auditoria i com ha d’ac-
tuar l’auditor per adaptar-se a 
aquests canvis i superar amb 
èxit aquest nou repte en el de-
senvolupament de la seva acti-
vitat. Va destacar el rigor tècnic 

de l’obra, l’oportunitat de la 
seva publicació en aquests 
moments, així com la facilitat 
d’accés a les diferents matèri-
es tractades, aspecte aquest 
últim que suposa una qualitat 
característica de les obres pu-
blicades per aquesta editorial.

Posteriorment, durant la 
seva intervenció, José Trigue-
ros va comentar els aspectes 
generals de l’enfocament 
d’auditoria que de manera ex-
plícita es desenvolupen a les 
NIA. Un enfocament basat 
en la identifi cació i avalua-
ció dels riscos davant de l’en-
focament anterior i tradicional, 
que consistia a suportar docu-
mentalment les transaccions 
registrades comptablement. 
Enfocament aquest últim que 
s’ha revelat insufi cient per 
complir amb els objectius que 
pretén una auditoria.

Per acabar, cal donar la ben-
vinguda a aquesta nova publi-
cació amb el desig que es com-
pleixin els objectius marcats 
des de la seva gestació tant per 
l’editorial com pels seus autors, 
així com donar les gràcies a tots 
els assistents que van fer possi-
ble que aquest acte fos tot un 
èxit de participació. ■
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El 13 d’octubre va tenir 
lloc a l’Auditori del 
Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya (seu de 
Barcelona) la presentació 
del llibre La due diligence fi -
nanciera. El paso previo a la 
adquisición de una empre-
sa, d’Ana María Martos, sò-
cia de ONEtoONE Corpora-
te Finance. 

L’autora va exposar els 
objectius principals de 
l’obra, l’únic llibre en espa-
nyol dedicat a la due diligen-
ce fi nancera. Publicat per 
Profi t Editorial, és de fàcil 
lectura i inclou casos pràc-
tics. L’obra tracta amb un 
llenguatge molt clar aspec-
tes com què és una due dili-
gence, la seva importància 
en qualsevol procés d’ad-

Llibre d’Ana Martos sobre 
‘due diligence’, el pas previ 
a la compra d’una empresa

quisició, així com interpretar i 
què es pot fer amb un informe 
de due diligence, i el que cada 
grup involucrat en el procés 
(empresaris, directius i asses-
sors) pot esperar. ■Curs d’avaluació d’inversions 

públiques: infraestructures 
i serveis de transport

Durant el passat mes 
d’octubre es va dur a 
terme el primer curs 

d’avaluació d’inversions públi-
ques organitzat conjuntament 
entre el Col·legi d’Economistes 
i el Col·legi d’Enginyers de Ca-
mins, Canals i Ports. 

Al llarg de quatre dies, eco-
nomistes i enginyers van tre-
ballar l’avaluació socioeconò-
mica i financera de les 
inversions públiques d’acord 

amb criteris socials, econò-
mics, ambientals i financers, i 
amb l’objectiu d’aprofundir en 
la manera més raonable i 
transparent possible d’utilit-
zar els recursos públics.

La cloenda del curs, oberta a 
tot el públic, es va celebrar a 
l’Auditori del Col·legi d’Econo-
mistes mitjançant una taula ro-
dona que va portar com a títol 
Avaluació d’infraestructures a 
Catalunya, Espanya i Europa. ■
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El projecte va tenir per 
destinataris 72 persones 

autònomes de tot 
Catalunya distribuïdes 
en quatre grups, un per 
demarcació territorial

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Iniciatives col·legials

Suport a la consolidació 
del treball autònom
ELISABET BACH, AMADEU IBARZ, XAVIER 
MAS I JOSEP MARIA RIU
Assessors del Programa de Consolidació 
del Treball Autònom

A final del 2013 el Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya va ser 
beneficiari de l’atorgament d’un 
projecte presentat a la convo·

catòria del Programa de Suport a la Consoli·
dació del Treball Autònom a Catalunya, amb 
quatre entitats més. El projecte es va desen·
volupar entre mitjan 2013 i final d’octubre del 
2014 i va tenir per destinataris 72 persones 
autònomes de tot Catalunya, distribuïdes en 
quatre grups, un per demarcació territorial. 
Els beneficiaris van ser objecte de dos tipus 
d’accions:
l Assessorament: una persona assessora 
per cada grup es va reunir set cops amb ca·
dascuna de les persones autònomes. Aquest 
assessorament el van desplegar quatre col·
legiats experts en la matèria (Elisabet Bach, 
Amadeu Ibarz, Xavier Mas i Josep Mari Riu).

l Formació: es van fer dues sessions forma·
tives obligatòries i dues edicions de set píndo·
les formatives voluntàries.

Desenvolupament del projecte
Segons la Generalitat de Catalunya, “la perso·
na treballadora autònoma, o empresari indivi·
dual, és la persona física que realitza de forma 
habitual, personal, directa i per compte propi 
una activitat econòmica o professional. El  
treball autònom, o per compte propi, constitu·
eix a Catalunya una font de riquesa gens  

menyspreable. Al nostre país, més de mig mi·
lió de persones el desenvolupen i, gràcies a la 
seva activitat, contribueixen a la creació de ri·
quesa i desenvolupament econòmic. És la 
forma jurídica més utilitzada entre les empre·
ses catalanes: l’empresari individual constitu·
eix el 54,8% de les empreses catalanes, segui·
da de les societats de responsabilitat limitada 
(31,7%) i de la societat anònima (4,5%)”. 

Podem definir empresa com una organitza·
ció de recursos (humans, financers, produc·
tius, de coneixement) que té l’objectiu de 
generar riquesa a través de l’elaboració d’un 
producte o de la prestació d’un servei que 
satisfaci les necessitats d’un col·lectiu deter·
minat. Per tant, no ens és estrany que en una 
empresa hi ha el departament de Producció, 
el de Vendes, el d’Administració·Finances, el 
de Gerència i, en molts casos, el d’R+D.

L’activitat d’una persona treballadora autò·
noma, analitzada des de la definició d’empre·
sa, comporta aquestes activitats de gestió 
concentrades en una estructura molt petita, 

tivitats es desenvolupin de manera parcial i 
que l’autònom tingui la sensació de ser a tot 
arreu, de tenir les idees al cap però barreja·
des, sense saber per on començar o com 
continuar, a més d’una sensació de solitud.

En la tasca que hem desenvolupat en el Pro·
grama de Suport a la Consolidació del Treball 
Autònom hem dut a terme un vestit a mida per 
a cada participant, segons les seves necessi·
tats. Les demandes inicials eren del tipus “no 
em sé vendre”, “no sé on anar a buscar cli·
ents”, “no sé si venc massa barat”, “no sé com 
incrementar els preus i mantenir els clients”, 
“com calculo el preu del meu producte/ser·
vei?”, “no em trec un sou”, “no tinc clar que el 
meu projecte sigui viable”, “com puc tornar el 
crèdit?”, “no sé com seguir el dia a dia sense 
que se’m descontroli”, “no paro i no faig res”. 
Demandes que reflecteixen aquesta concen·
tració de funcions dels diferents àmbits d’or·
ganització d’una empresa que assumeix la 
persona autònoma en el seu negoci. A aques·
ta necessitat s’hi afegeixen dos factors que 
exerceixen molta pressió sobre la persona au·
tònoma: el temps i la idea molt assumida que, 
si no estàs venent, estàs perdent el temps.

L’experiència d’aquest programa ens ha 
mostrat que molts dels participants han pas·
sat de parlar del seu “projecte” o “negoci” a 
parlar de la seva “empresa”, signe que s’ha 
produït un canvi de mentalitat en la manera 
com veuen i plantegen la seva organització. 
Ara ja treballen en com organitzar els recursos 
i en la visió per atendre els seus clients actuals 
i potencials, independentment de si aquesta 
organització és interna o externa a l’empresa.

Per part dels consultors, ha estat una experi·
ència molt enriquidora, ja que és un àmbit en 
què s’uneixen els aspectes empresarials i vi·
tals de la persona. Ens hem encomanat mú·
tuament la il·lusió, la tenacitat, el treball, tam·
bé el temor per les incerteses i, sobretot, les 
ganes que l’empresa creixi, es consolidi i en·
caixi amb el plantejament vital de cada em·
presari i empresària. n

El Col·legi d’Economistes de Catalunya fa balanç  
de l’activitat desenvolupada per tal que els treballadors  
per compte propi puguin fer millor la seva feina 

la majoria de vegades, una sola persona. Per 
tant, podríem dir que, a menys grau d’estruc·
tura, cal un grau més gran de professionalit·
zació. Som davant d’un superhome/dona? 
Paradoxalment, la realitat no és així. És molt 
habitual que l’autònom tingui el seu origen en 
un coneixement del producte concret o d’un 
sector, però que desconegui molts aspectes 
de gestió. En conseqüència, el negoci que 
genera té àrees ben desenvolupades, però 
també dèficits en elements importants. 
Aquesta amalgama de factors fa que les ac·
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sionals ha aixecat molta controvèrsia, ate·
sa la sensibilitat de les dades amb les 
quals treballen. 

Es tracta d’un nou sistema de computació 
que permet allotjar tot un software o cor·
pus documental en la xarxa, sense neces·
sitat d’instal·lar·lo en un ordinador con·
cret. 

Malgrat els avantatges obvis d’utilitzar el 
cloud computing, l’elecció del proveïdor 

correcte és una de les qüestions més 
compromeses. 

A la sessió es van repassar els aspectes 
claus i els diferents punts de vista al res·
pecte per part d’experts contrastats: el 
núvol representa una oportunitat? És se·
gur? S’adapta bé als despatxos i la seva 
confidencialitat? Estan més segurs i més 
accessibles els seus documents? 

En aquesta ocasió es va presentar una po·
nència per part d’una persona experta en 
la matèria i l’experiència d’un despatx que 
està aplicant el cloud computing, Grup 
TAX Economistes i Advocats.

Hi van participar les següents persones:
l Carlos Puig de Travy, membre de la Jun·
ta de Govern del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya i soci de Crowe Horwath.
l Jordi Griful, director general d’Avanade 
a Espanya, el Brasil i Sud·àfrica.
l Josep Aragonés, director general de Tax 
& Accounting de Wolters Kluwer España.

Espai Despatxos, nova 
iniciativa del Col·legi

Abans de l’estiu es va posar en 
marxa un nou format d’acte 
al Col·legi anomenat Espai 
Despatxos. 

Es tracta d’un cicle de sessions trimestrals 
d’esmorzars, de 8:30 a 10:00 hores, adre·
çades a despatxos professionals, que te·
nen com a objectiu abordar temàtiques de 
caire estratègic i d’actualitat en un ambi·
ent afavoridor del networking. 

A més de la participació d’experts de les 
matèries que es tracten, s’intenta que als 
actes hi hagi una participació important 
d’experiències de despatxos interessants, 
que expliquen els seus casos en primera 
persona.

Aquest cicle es duu a terme amb la col·
laboració de Wolters Kluwer, que patroci·
na les sessions i participa activament en el 
disseny de continguts i en la cerca de po·
nents. Fins al moment, s’hi han realitzat 
dues sessions.

1a sessió. ‘El cloud computing 
en els despatxos professionals. 
Amenaça o avantatge?’ (27 de juny)
La irrupció del cloud computing, popularit·
zat com el núvol, en els despatxos profes·

l Josep Massó, director Barcelona del 
Grup TAX Economistes i Advocats (expe·
riència en cloud computing).

2a sessió. ‘Internacionalització 
de despatxos professionals.  
Dos casos d’èxit’ (31 d’octubre)
La internacionalització és una bona opor·
tunitat per als despatxos professionals en 
un context com l’actual. Per aquest motiu, 
la sessió va comptar amb l’exposició de 
l’experiència de dos models d’èxit, en tant 
que bones referències que cal seguir, Au·
ren Internacional i Crowe Horwath.

En aquesta sessió, hi van participar les 
persones següents:
l Xavier Subirats, membre del Comitè 
Permanent del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i soci d’Amsel Assessors.
l Josep Aragonés, director general de Tax 
& Accounting de Wolters Kluwer España.
l Antoni Gómez, soci director d’Auren 
Barcelona, vicepresident d’Auren Es·
paña, president d’Auren Internacional i 
president d’ANTEA (Alianza de Firmas In·
dependientes).
l Emilio Álvarez, president del REA Cata·
lunya i soci·auditor de Crowe Horwath.
l Benjamín Nicolau, soci i brand manage-
ment Spain de Crowe Horwath. n

Els despatxos professionals tenen un nou entorn on  
poden compartir amb els col·legiats la seva experiència 
en temàtiques de caire estratègic i d’actualitat

Segona sessió,  
corresponent al 31 d’octubre.

Primera sessió,  
del 27 de juny.

S’intenta que als actes  
hi hagi una participació 

d’experiències de 
despatxos interessants 
que expliquin els seus 

casos en primera persona
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
X Fòrum Concursal

Èxit de públic al 
Fòrum Concursal
MARÍA ARÁNZAZU ALAMEDA, RAFAEL HUERTA,  
JESÚS SANTIAGO ORTEGO I FRANCESC XAVIER RAFÍ
Secretaris judicials dels jutjats mercantils números  
3, 7, 8 i 9 de Barcelona, respectivament

La Sala de Convencions es va omplir de gom a gom les 
dues jornades en què 14 jutges mercantils de Catalunya 
ens van posar al dia en matèria de lleis

TROBADA D’ECONOMISTES I JUTGES

Vista de la Sala de 
Convencions atapeïda 

per l’expectació 
aixecada davant  
la celebració del  

X Fòrum Concursal.

Els passats dies 22 i 23 d’octubre 
es va celebrar en un cèntric hotel 
de Barcelona el X Fòrum Con-
cursal davant de 350 partici-

pants inscrits, que és el màxim aforament 
possible de la Sala de Convencions. El car-
tell de ponents no va tenir precedents en cap 
altre acte anterior, ja que s’hi van congregar 
en els dos dies els 14 magistrats titulars dels 
jutjats mercantils de Catalunya.
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(AC) sembla tenir el legislador i, encara que 
amb la prudència pròpia que obliga la situa-
ció d’impàs en la qual ens trobem, es van 
plantejar idees i opinions sobre cap a on hau-
ria de caminar el reglament que la pròpia 
norma legal preveu que ha de configurar un 
veritable estatut orgànic de la figura de l’AC. 
En especial, sobre les alternatives possibles 
de qualificació de concurs com a petit, mitjà 
o gran que determinarà la forma d’elecció i 
nomenament de l’AC.

El concurs de la persona física
L’última ponència de la sessió matutina es va 
dedicar a l’estudi en profunditat del Concurs 
de la persona física. En ella, Eduardo María 
Enrech, titular del jutjat amb competència 
mercantil de Lleida, va voler incidir en la dife-
rència de tracte que per a la Llei concursal 
mereix el concurs de consumidors respecte 
del concurs d’empresaris i s’hi van abordar 
en detall tant els problemes que en la pràcti-
ca apareixen en les oficines judicials com les 
solucions que, des dels diferents operadors 

jurídics, vénen donant-se en aquesta espe-
cial configuració del concurs. Molt especial-
ment en la secció de liquidació, que és la 
fase concursal que més posa vermell pel di-
ferent tracte atorgat al deutor concursal per-
sona física respecte del deutor persona físi-
ca subjecte a un procediment d’execució 
singular. També s’hi van exposar, finalment, 
les possibilitats d’assolir la remissió del pas-
siu insatisfet i les elucubracions jurídiques 
que els implicats en aquest tipus de concurs 
plantegen en la pràctica per aconseguir els 
percentatges legals per a això.

La primera ponència de la tarda va anar a 
càrrec de Yolanda Ríos López, magistrada 
jutgessa del Jutjat Mercantil número 1 de 
Barcelona, que va abordar el tracte donat als 
grups de societats al concurs. La primera 
part de l’exposició es va centrar en el concep-
te de grup d’empreses i les seves caracterís-
tiques, analitzant la SAP de Barcelona, Sec-
ció 15a, d’11 de desembre de 2013, i la STS 
Sala 4a, de 16 de setembre de 2010. La se-
gona part va versar sobre el grup en el con-
curs de creditors analitzant els articles de la 
Llei concursal (LC) que fan referència al grup 

Els instituts preconcursals
Després de la inauguració protocol·lària pel 
president del Consell General d’Economistes 
d’Espanya, Valentí Pich; el degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, Joan B. Ca-
sas, i el director de la jornada, Jordi Albiol, 
es va presentar la primera ponència, que va 
anar a càrrec de Marta Cervera, titular del 
Jutjat Mercantil número 8 de Barcelona, el 
contingut de la qual versava sobre els Instituts 
preconcursals i la recent reforma del Reial 
Decret-Llei 4/14, de 7 de març, i la seva con-
validació per la Llei 17/14, de 30 de setembre. 
La ponent va destacar la incidència de les 
noves majories en l’adopció dels acords de 
refinançament per ser adoptats, per ser ho-
mologats i, potser el seu efecte estrella, per 
poder ser extensible l’espera, quitació o con-
versió pactada als creditors dissidents, fins i 
tot a aquells que gaudeixen de garantia real 
en el seu crèdit. Per últim, es van exposar els 
problemes que, en la pràctica judicial, suposa 
la nova redacció de l’article 5 bis de la LC per 
il·lustrar sobre les solucions que estan utilit-
zant secretaris judicials i magistrats al voltant 
de temes com la competència o els persona-
ments i la seva postulació.

Declaració de concurs
Posteriorment, Javier Fernández, titular del 
Jutjat Mercantil número 6 de Barcelona, va 
impartir la ponencia dedicada a la Declaració 
de concurs i els seus efectes. En ella, després 
d’exposar des d’un punt eminentment pràctic 
quins són els documents que han d’acompa-
nyar l’escrit de demanda de concurs, ja sigui 
voluntari o necessari; es va tractar la resposta 
judicial que es ve donant des dels jutjats mer-
cantils de Catalunya davant la necessitat de 
resolució que, en cas de no complir-se, aboca 
la petició concursal a la inadmissió. També es 
va incidir en el procediment de declaració del 
concurs, especialment en allò referit als trà-
mits d’admissió i declaració propis del con-
curs necessari i, per últim, es van recalcar els 
recursos que poden presentar-se davant de 
les decisions judicials d’admissió, inadmissió 
o declaració del concurs.

L’administrador concursal
Després de la pausa, obligada després de 
dues intenses ponències, es va desenvolu-
par una de les ponències més esperades de 
les jornades, La figura de l’administrador 
concursal i les polèmiques sorgides com a 
conseqüència de la nova regulació que pro-
posa la recent Llei 17/14, de 30 de setem-
bre. En ella, Florencio Molina, titular del 
Jutjat Mercantil número 5 de Barcelona, va 
desgranar, article per article, la nova con-
cepció que de l’administrador concursal 

d’empreses, donant resposta a si és possible 
el concurs del grup; si té empara legal la sol-
licitud conjunta de concurs, tant en el cas de 
concurs voluntari com en el necessari, inci-
dint respecte a aquest últim tipus de concurs 
en els pressupostos que han de donar-se en 
les societats deutores del sol·licitant; la inte-
ressant qüestió de la tramitació del concurs 
de grup, recordant que processalment es 
farà en tants procediments concursals com 
empreses constitueixin el grup però de ma-
nera coordinada i sota una mateixa adminis-
tració concursal; les acumulacions de con-
cursos; la consolidació de masses a efectes 
concursals; els efectes del concurs d’una 
societat del grup; la reintegració concursal en 
concursos de grup de societats, o, finalment, 
tractant de la secció de qualificació donant 
resposta a qüestions com quantes peces de 
qualificació s’han de substanciar.

La segona ponència va tractar La venda 
d’unitats productives, i la va desenvolupar 
Luis Rodríguez Vega, magistrat jutge del 
Jutjat de Mercantil número 4 de Barcelona. Va 
iniciar la seva exposició analitzant l’article 146 
bis de la LC, introduït pel RDL 11/2014, ana-
litzant les especialitats de transmissió d’uni-
tats productives a la llum de la nova norma. Va 
tractar la successió d’empresa segons el que 
regula l’article 149.2 de la LC i la seva incidèn-
cia sobre els crèdits laborals en atenció al que 
estableix l’Estatut dels treballadors i la Directi-
va 2001/23/CE del Consell, de 12 de març de 
2001, així com de les sentències del TS, Sala 
4a, d’11 d’abril de 2001 i de 25 de setembre 
de 2008 referides a la incidència d’aquells crè-
dits laborals en el procés concursal. Va conti-
nuar exposant les particularitats de la compra 
de la unitat productiva per persona especial-
ment relacionada, plantejant la qüestió pràc-
tica de si és tal una nova societat constituïda 
pel seu administrador i altres socis i analitzant 
situacions fraudulentes que poden donar-se. 
Finalment, va tractar l’espinosa qüestió de la 
venda d’unitats productives en la fase comu-
na, vendes que ja es venien autoritzant pels 
jutges mercantils de Barcelona i que han rebut 
el seu suport legal exprés amb la modificació 
de l’article 43 pel RDL 11/2014.

L’acció de reintegració
Va finalitzar la jornada amb la intervenció de 
la magistrada jutgessa del Jutjat Mercantil 
número 9 de Barcelona, Bárbara Córdoba 
Ardao, sobre L’acció de reintegració. Va ini-
ciar la seva exposició analitzant el règim i na-
turalesa jurídica d’aquestes accions. Va con-
tinuar plantejant amb nombroses referències 
jurisprudencials diferents qüestions proces-
sals com la legitimació activa i passiva, termi-

L’acte es va fer davant 
de 350 participants 
inscrits, el màxim 

aforament possible de 
la Sala de Convencions
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nis per al seu exercici, procediment que cal 
seguir, costes processals, recursos i la possi-
bilitat d’adopció de mesures cautelars. Va 
analitzar diferents supòsits com la rescissió 
d’honoraris del lletrat instant, de l’administra-
dor social, d’acords de refinançament, d’ope-
racions societàries, d’operacions intragrup i 
de modificacions estructurals. Després, va fi-
nalitzar exposant els efectes de la rescissió. 

Crèdits al procediment concursal
L’endemà es va iniciar amb la setena ponèn-
cia, a càrrec de Juan Manuel de Castro, 
magistrat titular del Jutjat Mercantil número 
10 de Barcelona, relativa als Crèdits al proce-
diment concursal, en què el ponent, després 
de l’anàlisi dels diferents crèdits en el pro-
cediment concursal, en especial del seu re-
coneixement, qualificació i tractament, va fer 
incidència en el nou article 94.5 de la LC des-
prés de les recents reformes. En concret, 
mereix menció la seva anàlisi de la problemà-
tica que sorgeix per fixar el denominat valor 
raonable tant de béns mobles com immobles 
en l’elaboració de l’informe de l’AC. D’aques-
ta manera, es va avançar cap al problema 
que apareixerà als jutjats mercantils quan els 
concursos mancats d’una tresoreria suficient 
hagin de fer front a l’elaboració preceptiva de 
l’esmentat informe, ja sigui per la societat de 
taxació homologada i inscrita al Registre Es-
pecial del Banc d’Espanya, en el supòsit de 
béns immobles, ja sigui per expert indepen-
dent quan es tracti d’un altre tipus de béns. 

Crèdits contra la massa
La segona ponència, a càrrec de Manuel 
Ruiz de Lara, magistrat de reforç als jutjats 
mercantils de Barcelona, va fer una anàlisi 
detallada dels Crèdits contra la massa. En 
aquesta ocasió, el ponent va analitzar amb 
abundants referències jurisprudencials del 
TS i d’audiències provincials els articles 84, 
154 i 176 bis de la LC. A continuació va de-
dicar part de l’exposició a les regles de recla-
mació i execució dels crèdits contra la massa 
i va finalitzar la sessió amb una matèria que 
va ser d’especial interès per als administra-
dors concursals: els criteris de pagament i la 
regla de venciment dels crèdits. El ponent va 
explicar la distinció que hi ha entre el criteri de 
pagament per venciment del crèdit previst 
en l’article 84.3 de la LC, que és d’aplicació 
quan hi hagués massa activa suficient, i el 
previst en l’article 176 bis quan no fora així. 

Liquidació concursal
Una nova pausa ens va introduir en la terce-
ra sessió, a càrrec de César Suárez Váz-
quez, titular del Jutjat Mercantil de Tarrago-
na. En aquesta ocasió, el ponent va dedicar 

la seva exposició a la Fase de liquidació con-
cursal. Va assenyalar la problemàtica que hi 
ha en la inscripció de les noves titularitats 
després de la culminació de la fase de liqui-
dació i va fer al·lusió a les resolucions de  
la Direcció General de Registres i Notariat 
rellevants en aquest particular. En la sessió 
va ser d’especial interès l’impacte de la re-
forma en els articles 146 bis, 148, 149 i 155 
de la LC. D’això es va extreure la idea que el 
legislador sembla haver apostat, una vega-
da fracassat el refinançament de la deutora 
i el conveni, per la fórmula de la subhasta 
judicial com a via de liquidació de la massa 
activa. Els problemes sorgeixen de nou en la 
valoració dels béns i la més que probable 

falta de liquiditat per fer front a les taxacions 
necessàries per tal de determinar l’abast 
dels crèdits amb privilegi especial. 

Conveni concursal
L’última sessió del matí va desenvolupar el 
Conveni concursal. El ponent, Raúl Nicolás 
García, titular del Jutjat Mercantil número 7 
de Barcelona, va analitzar la reforma introdu-
ïda pel RDL 11/2014 en l’article 124 de la LC 
amb un nou sistema de majories en un intent 
per part del legislador d’evitar que les empre-
ses es vegin abocades a la seva liquidació, 
en consonància amb la regulació de la dispo-
sició addicional quarta (homologació 
d’acords de refinançament). Calia, per tant, 
adaptar el conveni concursal a les oportuni-
tats que en seu preconcursal s’ofereixen al 
deutor, admetent-se, per exemple, quitaci-
ons i esperes de fins a 10 anys i, sobretot, 
amb la interessant oportunitat d’ampliació 
de la capacitat d’arrossegament dels credi-
tors dissidents en determinades circumstàn-
cies, fins i tot la de determinats crèdits amb 
privilegi general o especial. D’aquesta mane-
ra, sempre que es reuneixi el quòrum sufici-

El legislador sembla haver 
apostat per la fórmula  
de la subhasta judicial 
com a via de liquidació  

de la massa activa

Fòrum Concursal

Juan Manuel de Castro, magistrat del Jutjat Mercantil número 10 de 
Barcelona, acompanyat de Laura Pedreño, administradora concursal.

El magistrat Raúl N. García, del Jutjat Mercantil número 7 de Barcelona, durant  
la seva intervenció acompanyat pel Melcior Viloca, administrador concursal.
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ent entre els creditors privilegiats de la seva 
mateixa classe (del 60 o 75% segons la seva 
classe) establert en l’article 134 de la LC, els 
efectes del conveni podran arrossegar-se a 
aquells creditors privilegiats encara que no hi 
haguessin votat a favor.  

La conclusió del concurs
La tarda de la segona jornada es va iniciar 
amb la ponència a càrrec d’Alberto Mata 
Sáiz, magistrat titular del Jutjat Mercantil 
número 2 de Barcelona, que va tractar de 
Les causes de conclusió del concurs, així 
com dels efectes de l’extinció de la persona 
jurídica. En relació amb la regulació de l’ar-
ticle 176 bis de la LC, es va fer referència a 
la previsible impossibilitat d’atendre els crè-
dits contra la massa com a pressupost ob-
jectiu. Després d’això, es va tractar de la 
comunicació al jutjat d’aquesta insuficièn-
cia per a l’administrador concursal així com 
de la consegüent alteració de l’ordre en el 
pagament dels crèdits contra la massa i, en 
aquest punt, es va portar a col·lació la Sen-
tència de l’Audiència Provincial de Sant 
Sebastià de 25 de març de 2013 segons la 

Calia adaptar el 
conveni concursal a 
les oportunitats que 
en seu preconcursal 
s’ofereixen al deutor

gistrat del Jutjat Mercantil de Girona, en la 
qual es van abordar qüestions polèmiques 
relatives a La situació dels treballadors i els 
seus crèdits. Així, en matèria de qualificació 
de crèdits, es va tractar de la important sen-
tència de la Sala Civil del TS de 24 de juliol 
de 2014 que planteja doctrina jurispruden-
cial segons la qual l’article 84.2.5 de la LC 
ha d’interpretar-se en el sentit que és crèdit 
contra la massa la indemnització per aco-
miadament improcedent corresponent a 
l’extinció de la relació laboral acordada amb 
posterioritat a la declaració de concurs per 
la no-readmissió del treballador i els salaris 
de tramitació corresponents al període 
posterior a aquesta declaració de concurs, 
encara que l’acomiadament fos acordat 
amb anterioritat a la declaració de concurs. 

Es va passar després a l’espinosa qüestió 
de les competències dels jutjats mercantils 
i del social amb l’anàlisi de les sentències 
del Ple de la Sala Social del TSJC de dates 
21 i 27 de gener de 2014, que afirmen la 
competència exclusiva i excloent del jutjat 
mercantil per conèixer l’execució de crèdits 
laborals en la fase de conveni. I, per últim, 
la ponència va versar sobre diferents criteris 
interpretatius del procediment per a l’extin-
ció col·lectiva dels contractes laborals en 
seu concursal.

La qualificació del concurs
La ponència que va tancar aquest X Fòrum 
Concursal va anar a càrrec de José María 
Fernández Seijo, magistrat del Jutjat 
Mercantil número 3 de Barcelona, qui va 
exposar al voltant de La qualificació del 
concurs i la reforma introduïda pel RDL 
4/14. D’aquesta manera, es va analitzar la 
nova presumpció de dol o culpa greu intro-
duïda en l’apartat quart de l’article 165 de 
la LC vinculat a la conducta del deutor que 
frustra la consecució d’un acord de refinan-
çament i es va repassar la possible extensió 
de persones afectades per la qualificació 
culpable del concurs als socis que, sense 
causa raonable, haguessin contribuït a la 
formació de la majoria necessària per al re-
buig de l’acord de refinançament. Així ma-
teix, el ponent també va tractar de la dife-
renciació entre la qualificació culpable del 
concurs i la responsabilitat objectiva de 
l’administrador de la societat a la llum de la 
Sentència del TS d’1 d’abril de 2014, que, 
consolidant una jurisprudència iniciada el 
2012, afirma que el que és determinant per 
apreciar si hi ha concorregut el supòsit de 
fet de l’article 165.1 de la LC és la insolvèn-
cia i no el desbalanç o la concurrència de 
causa legal de dissolució per pèrdua. n

qual la menció “pel nombre de dies de sa-
laris pendents de pagament” només s’apli-
ca als salaris i no a les indemnitzacions. El 
ponent va analitzar també la declaració i 
simultània conclusió del concurs, desta-
cant la impossibilitat de tancar el concurs 
per aquesta causa si hi ha relacions laborals 
o la societat concursada té activitat. Per fi-
nalitzar, es van tractar els efectes de l’extin-
ció de la persona jurídica concursada i de la 
problemàtica de la seva cancel·lació en el 
Registre Mercantil.

Els crèdits dels treballadors
Va continuar aquesta segona sessió de tar-
da amb la ponència d’Hugo Novales, ma-

Fòrum Concursal

El magistrat del Jutjat Mercantil de Girona, Hugo Novales,  
presentat per Rodrigo Cabedo, administrador concursal.

Manuel Ruiz de Lara, magistrat de reforç dels jutjats mercantils de Barcelona,  
desenvolupant la seva ponència amb Francesc Garreta, administrador concursal.
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Assegurança de vida risc col·lectiva del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Instrument idoni per assegurar el seu futur i el de la seva família, cobrint un capital per al cas de 
defunció o invalidesa. 

Assegurances de disseny per als col·legiats del Col·legi d’Economistes de Catalunya. També es poden 
beneficiar d’aquesta assegurança els seus familiars i col·laboradors.

Definició: 
Assegurança de vida per la qual els beneficiaris de 
l’assegurat rebran el pagament d’un capital 
garantit en cas de mort o incapacitat permanent 
absoluta. 

Característiques i durada de l’assegurança: 
La prima està en funció de l’edat de l’assegurat, raó 
per la qual augmenta cada anualitat. 
La durada és anual, i es renova automàticament 
cada anualitat fins als 75 anys.
Pot modificar anualment el capital assegurat.
Els augments de capitals estan subjectes a les 
condicions d’adhesió de la pòlissa. 

A qui s’adreça l’assegurança de vida col·lectiva:  
Als economistes i als seus familiars i col·laboradors, 
amb edats compreses entre els 16 i els 75 anys. 

Cobertures:  
Obligatòria: Defunció. 
Complementària: Invalidesa absoluta i permanent. 

Aquesta assegurança es pot combinar amb 
l’Assegurança col·lectiva d’accidents del Col·legi 
d’Economistes amb les cobertures de: 
•	Mort.	
•	 Invalidesa	total	i	parcial	per	accident.			
•	Reemborsament	de	despeses	mèdiques	per	

accidents.

Què percebrà el beneficiari en el moment que 
es produeixi una contingència? 
El capital assegurat especificat en les condicions 
particulars per a cadascuna de les cobertures 
contractades.

Forma de cobrament de la garantia contractada:
Capital.

Capital assegurat màxim:
El límit màxim és de 600.000 €. De 70 a 75 anys, el 
límit assegurat és de 60.000 €.

Condicions d’adhesió:  
Per donar-se d’alta és necessari emplenar el butlletí 
d’adhesió amb el qüestionari de salut. Fins a un 
capital	de	200.000	€	no	cal	reconeixement	mèdic.		

Pòlissa amb participació en beneficis:
Assegurança amb participació en beneficis en funció 
de la sinistralitat del col·lectiu.

Forma de pagament: 
Domiciliació bancària. Fraccionament trimestral o 
semestral sempre que el rebut sigui superior a 150 €.

Informació i altres serveis a clients:
Tots els assegurats disposaran d’un certificat 
d’adhesió amb la informació sobre capitals, 
garanties i beneficiaris.

Dades necessàries per a la valoració del risc:
És necessari emplenar el butlletí d’adhesió i el 
qüestionari de salut per a capitals fins a 200.000 €.
Per a capitals superiors s’haurà de passar 
reconeixement	mèdic.

Com es pot contractar l’assegurança? 
L’interessat ha d’enviar la documentació següent:
•	Butlletí	d’adhesió.
•	Còpia	del	DNI.
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Els productes oferts són el resultat de l’assessorament independent i 
objectiu que presta el corredor, el qual, entre assegurances del mateix 
tipus de diferents entitats asseguradores, ha proposat les que, segons 
el seu criteri professional, millor s’adapten a les necessitats dels clients. 
Corred. d’Asseg., J.Tell, S.L. J-0489

Tel: 93 301 40 83
 info@jtellassegurances.com
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Cap a la sanitat 
del futur
JOAN MARC LLESUY,
Director comercial de Salut d’UNIT4 
joanmarc.llesuy@unit4.com

Dins del programa de la jornada, 
vaig tenir l’honor de ser el mo·
derador de l’interessant debat 
Replantejant el model sanitari 

actual, transició cap a la sanitat del futur. 
Em plau compartir amb vostès un resum 
dels temes analitzats. 

Abans que res, una consideració. Tal com 
va comentar, durant la conclusió, el conse·
ller delegat d’UNIT4 Ibérica, Juan Antonio 
Fernández, es fa difícil i seria un atreviment 
pretendre fer un resum de les conclusions 

tació de l’acte va anar a càrrec de Roser 
Fernández, secretària general del Departa·
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya

Carles Constante, director general de 
Planificació i Recerca en Salut del Departa·
ment de Salut de la Generalitat de Catalu·
nya ens va parlar sobre Reptes del nou 
model d’atenció en el marc del Pla de Salut 
de Catalunya.

Els participans de la taula de debat (interac·
tiva) Replantejant el model sanitari actual, 
transició cap a la sanitat del futur van ser 
Helena Ris, directora general de la Unió 
Catalana d’Hospitals (UCH); José A. Gar-
cía Navarro, director general del Consorci 
de Salut i Social de Catalunya; Lluís Mon-
set, director general de l’Associació Cata·
lana d’Entitats de Salut (ACES); Josep 
Maria Piqué, director general de l’Hospital 
Clínic de Barcelona; Guillem López Ca-
sasnovas, Col·legiat de Mèrit del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya; Joan Marc 
Llesuy, director de Salut d’UNIT 4. 

Vivim uns temps que preparen l’arribada d’una nova 
sanitat. En el marc de la jornada, es va analitzar aquest 
nou escenari en què l’economia tindrà molt a dir

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Comissió d’Economia de la Salut

de la jornada. Per tant, els proposo fer un 
petit resum dels punts més significatius. 

Diferenciaria uns eixos temàtics com els 
centrals del debat: polítiques del sector, 
apoderament del pacient, apoderament 
dels clínics i del sector, i els efectes de l’apli·
cació de les noves tecnologies.

La jornada es va celebrar el passat 8 d’octu·
bre amb la participació de Joan B. Casas, 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalu·
nya, que va donar la benvinguda. La presen·

Vista de la taula 
de ponents d’una 

de les sessions de  
la jornada. 
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Va moderar Marcos Urarte, president del 
Grupo Pharos. Juan Antonio Fernández, 
conseller delegat d’UNIT4, va fer les con·
clusions. El tancament de la jornada va anar 
a càrrec de Joan B. Casas, degà del Col·
legi d’Economistes de Catalunya

Polítiques del sector
Pel que fa a les polítiques del sector, un 
tema que es va explicitar des de l’inici de la 
jornada és que l’eficiència no serà suficient 
per garantir la sostenibilitat del sistema. 
L’increment continuat dels costos derivats 
de l’evolució de la piràmide de població i de 
l’augment de l’esperança de vida no són 
assumibles encara que augmenti l’eficièn·
cia dels processos de salut.

Els ponents van destacar el canvi important 
del sistema en l’àmbit sociosanitari, que 
comporta la necessitat d’aplicar iniciatives 
de caràcter global. Així, doncs, és impres·
cindible l’abordatge conjunt i cooperatiu 

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Comissió d’Economia de la Salut

S’han d’aplicar 
models d’avaluació 
basats en resultats 

i animar 
l’emprendedoria dins 
de la professió mèdica 

seva pròpia salut. Així mateix, la cronificació 
de les malalties, produïda per l’envelliment 
de la població i la millora dels tractaments, 
demanarà més participació del mateix pa·
cient i dels familiars en les tasques de con·
trol, fins arribar a allò que denominem el 
pacient expert.

També es va analitzar el procés d’apodera·
ment del clínic i dels gestors en què la dimen·
sió econòmica cobra, cada vegada, una 
importància més gran per ajudar en el sos·
teniment del sistema. Així, doncs, s’ha 
d’oferir qualitat a partir de la racionalitat i l’or·
denació basant·se en resultats. Cal fer un 
redireccionament dels incentius per tal que 
siguin veritables incentius a l’eficiència. La 
gestió, doncs, ha d’estar orientada al bene·
fici, oferint sistemes retributius que premiïn la 
implicació, els resultats de qualitat i l’adop·
ció de bones pràctiques. Per assegurar 
aquesta orientació s’han d’aplicar models 
d’avaluació basats en resultats i animar 
l’emprenedoria dins de la professió mèdica.

L’impacte de les noves tecnologies
Finalment, es va dedicar un espai del debat 
a l’impacte de les noves tecnologies en el 
sector Salut i de com les característiques 
SMAC han d’estar presents en les eines de 
gestió. Les noves tecnologies han de ser 
Social (ja que la importància de les xarxes 
socials les fa ineludibles com a eines de co·
municació i interacció –comunicació bidi·
reccional, Salut 2.0, entre d’altres–), Mobile 
(per assegurar l’assistència des de qualse·
vol punt: teleassistència, telemedicina, et·
cètera), Analytics (per fer anàlisi de proces·
sos, medicina personalitzada, predictiva  
–data mining–) i Cloud (per tal que la infor·
mació estigui disponible per a tota l’organit·
zació, en temps real i des de qualsevol punt; 
a més, el cloud, l’externalització de les in·
fraestructures, és positiu perquè aquestes 
no aporten valor). Pel que fa a la valoració 
que s’ha de fer de la implantació i de l’ús de 
les noves tecnologies, el seu ROI no ha de 
mesurar·se només en aspectes financers, 
sinó de satisfacció de pacient, disminució 
de temps de proveïdors en les tasques, in·
crement de la satisfacció dels professionals 
i increment del coneixement sobre la pobla·
ció atesa i la capacitat per treballar en xarxa.

Com a director de Salut d’UNIT4, fabricant 
multinacional de software de gestió per a 
múltiples sectors d’activitat, no puc evitar 
subscriure els temes apuntats en aquesta 
interessant jornada que vam poder cele·
brar gràcies a la col·laboració del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. n

dels departaments de Salut i de Benestar 
Social i Família en l’atenció als ciutadans.

Pel que fa als proveïdors del sector, també 
es van apuntar els avantatges de la integra·
ció. En aquest sentit, es va proposar per·
metre la facturació entre proveïdors del 
mateix o de diferents territoris, en aliança o 
en xarxes d’atenció i del mateix o de dife·
rents nivells assistencials.

Centrant·nos en les polítiques del sector, els 
participants van incidir en el fet que el focus 
s’ha de fixar en la prevenció enfront la pre·
dicció. Així, doncs, han d’arbitrar·se políti·
ques d’adequació de la prestació de serveis 
per al manteniment i millora de la qualitat de 
l’atenció. Cal revisar i limitar la cartera de ser·
veis, eliminant aquelles prestacions que no 
són eficients pel que fa al cost.

L’apoderament del pacient
El segon eix temàtic va ser l’apoderament 
del pacient, és a dir, considerar la importàn·
cia d’un pacient informat, responsable, 
amb hàbits saludables i que s’ha de cores·
ponsabilitzar en la prevenció i la cura de la 

De dalt a baix:
Joan B. Casas, 
Roser Fernández  
i Carles Constante.
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Ressenya d’actes del Col·legi

Queden pendents 
processos de 

reestructuració dels 
bancs nacionalitzats 
o amb participacions 

públiques al seu capital

PERE GUINJOAN, economista 
Membre de la Comissió d’Economia Catalana 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Jaume Guardiola va dividir la seva 
exposició en tres apartats. En pri-
mer lloc, va fer una ràpida revisió a 
l’estat de la conjuntura econòmica. 

Tot seguit, va descriure el procés de reestruc-
turació del sector bancari a Espanya i a Cata-
lunya dels darrers anys. I, fi nalment, va con-
cloure tractant l’evolució corporativa del 
Banc Sabadell des de l’inici de la crisi, l’any 
2008, fi ns a l’actualitat, fent també referència 
al pla estratègic en vigor de l’entitat.

Evolució de l’entorn econòmic
Guardiola va començar presentant un qua-
dre sinòptic de les perspectives immediates 
de la conjuntura econòmica al món, carac-
teritzada globalment per una represa en el 
creixement de les economies avançades i 
per una certa desacceleració en el creixe-
ment de determinades economies emer-
gents i en desenvolupament. Va enumerar 
els tres grans riscos presents en l’economia 
global: una possible defl ació a l’eurozona (el 
conferenciant va emprar l’expressió infl ació 
reduïda), un hard landing dels països emer-
gents, especialment de la Xina, i les possi-
bles conseqüències econòmiques de les 
tensions presents a l’Europa de l’est.

Va afi rmar la presència d’un clar patró de re-
cuperació de l’economia espanyola i també 
d’una reducció evident de les tensions fi nan-
ceres viscudes en els tres darrers anys. El fet 
s’evidencia, entre altres símptomes, pel re-
torn de l’interès dels inversors estrangers pel 
deute de l’Estat espanyol i també per la reco-

nom de l’organisme públic encarregat de la 
gestió diària del procés de reestructuració 
(FROB, Fons de Reestructuració Ordenada 
Bancària), el procés, en la pràctica, s’ha dut a 
terme a empentes i rodolons. En particular, el 
conferenciant va fer esment de la presència 
d’una certa arbitrarietat en el resultat fi nal ob-
tingut pels inversors en accions preferents de 
diferents entitats en crisi.

Guardiola va passar revista a les principals 
etapes del procés. Va comentar la via espa-
nyola de sanejament d’entitats, mitjançant 
dotacions a provisions d’insolvències, dei-
xant de banda la pràctica general d’altres 
països, d’injeccions directes de capital. El clí-
max del procés va ser el memorandum of 
understanding, signat pel Govern espanyol i 
la Comissió Europea el juliol del 2012, i el crè-
dit de 100.000 milions d’euros posat a dispo-
sició del Govern espanyol per al sanejament 
de les entitats, que va permetre les injeccions 
massives de capital a Bankia, Catalunya 
Banc i NCG, i també injeccions de menys im-
port a altres entitats amb necessitat de reforç 
de capital. La quantitat fi nalment disposada 
va ser de 42.000 milions.

En aquests dies, el sector, igual que la resta 
dels bancs de l’eurozona, està sotmès a l’as-
set quality review, que duu a terme el Banc 
Central Europeu com a pas previ a l’assump-
ció de la responsabilitat supervisora sobre 
una bona part del sector bancari europeu. 
Quan aquest fet es produeixi l’any que ve, és 
possible que tingui lloc una ronda addicional 

Aquest és el títol de la conferència de Jaume Guardiola, 
conseller delegat del Banc Sabadell, organitzada per la Comissió 
d’Economia Financera i la Comissió d’Economia Catalana

La banca a Catalunya 
després de la 
reestructuració 
fi nancera

brada vigència de diferencials d’interès bai-
xos, a nivells propers als que regien abans de 
l’esclat de la crisi.

El ponent va expressar l’opinió que la recupe-
ració econòmica és més vigorosa a Catalu-
nya que a la resta d’Espanya. El fet es deu a 
la menor incidència de l’activitat del sector 
públic i de les empreses regulades a casa 
nostra, cosa que fa l’economia catalana més 
sensible al cicle, tant en les baixades com en 
les recuperacions, i també a la presència més 
alta a casa nostra d’empreses amb més po-
tencial exportador.

Reestructuració del sector fi nancer
En opinió de Jaume Guardiola, el sector ban-
cari espanyol ha sofert una gran reestructura-
ció. Durant el procés, especialment en els 
primers anys, 2010 i 2011, hi podia haver la 
sensació generalitzada que estàvem fent 
tard. El resultat, per ara, desmenteix aquesta 
sensació, malgrat l’evidència que no tot s’ha 
fet bé. Malgrat la declaració d’intencions im-
plícita en l’adjectiu ordenat que fi gura en el 
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de concentracions bancàries en l’àmbit de 
l’eurozona. És previsible, també, que aquesta 
assumpció de responsabilitat centralitzada 
sobre la solvència de les principals entitats en 
organismes comunitaris, com és el cas del 
BCE i del futur Fons Europeu de Garantia de 
Dipòsits, marqui el fi nal defi nitiu de la conta-
minació de la percepció de solvència 
dels Estats membres pels eventuals dubtes 
sobre la solvència de bancs que hi tinguin el 
seu domicili.

El sistema bancari espanyol afronta aquestes 
noves proves de solvència des d’una posició 
ja gairebé totalment sanejada, amb bones 
posicions de solvència i de liquiditat de les 
entitats. Queden pendents processos de re-
estructuració dels bancs nacionalitzats o que 
encara tenen participacions públiques en el 
seu capital i també queden pendent de dictar 
i d’implementar algunes mesures de bona 
governança de les entitats bancàries.

El procés, fi ns ara, ha donat com a resultat 
una notable concentració del sector. Hi ha 
tres entitats (BBVA, CaixaBank i Santander) 
amb unes quotes de mercat properes al 15% 
i tres altres entitats (Bankia, Banc Sabadell i 
Banc Popular) amb quotes properes al 10%.

El ponent va presentar una estimació del cost 
explícit total del procés de sanejament ban-
cari a Espanya, d’uns 170.000 milions d’eu-
ros. La part principal d’aquest esforç ha estat 
el propi sanejament d’entitats solvents (entre 
les quals el Banc Sabadell), que han aportat 

Les perspectives immediates són d’una gra-
dual normalització de l’activitat creditícia a 
Espanya. El ponent va afi rmar que es comen-
cen a notar símptomes clars de represa en la 
demanda solvent de crèdit i en la confi ança 
empresarial.

Situació i perspectives del Banc Sabadell
Jaume Guardiola va exposar la notable activi-
tat corporativa que ha dut a terme el Banc 
Sabadell en el decurs de la crisi, adquirint di-
versos bancs a l’estat de Florida (Estats Units), 
i diverses entitats i negocis bancaris a Espa-
nya (Banco Guipuzcoano, Banco Gallego, el 
negoci espanyol de Lloyds Bank i la xarxa a 
Catalunya de BMN, procedent de l’antiga Cai-
xa del Penedès). De lluny, entre les adquisici-
ons, la més important ha estat l’antiga CAM.

Mentrestant, el banc no ha oblidat el creixe-
ment orgànic. Ha desenvolupat accions per 
reposicionar el seu negoci com a veritable 
banca universal, accedint amb força al nego-
ci de banca massiva de particulars. L’entitat 
està immersa també en un procés, encara en 
curs, d’unifi cació de les seves marques co-
mercials.

Finalment, el ponent va cloure la seva confe-
rència fent referència a les línies mestres del 
nou pla estratègic de l’entitat, anomenat Pla 
Triple, amb els tres eixos de la transformació, 
de l’objectiu de rendibilitat (d’un 12% sobre 
tangible equity, equivalent a un 10% sobre el 
net patrimonial comptable) i de la internacio-
nalització. ■

De 15 entitats 
bancàries amb seu a 

casa nostra el 2008 s’ha 
passat a només cinc, 
de les quals una està 

nacionalitzada
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en el seu conjunt 93.000 milions en forma de 
dotacions a la provisió d’insolvències i de fons 
d’accionistes privats per la via de les amplia-
cions de capital ja dutes a terme. La contribu-
ció de fons públics a la reestructuració estarà 
ben segur al voltant dels 65.000 milions, quan 
es conegui el resultat dels avals a carteres 
dubtoses (EPA), que encara no s’han materi-
alitzat totalment. Les entitats solvents han 
aportat, sense contrapartida, més de 9.000 
milions d’euros al sanejament d’entitats amb 
difi cultats de solvència per la via del Fons de 
Garantia de Dipòsits.

A Catalunya, s’ha produït un fortíssim procés 
de concentració. De 15 entitats bancàries 
amb seu a casa nostra el 2008, s’ha passat a 
només cinc, de les quals una (Catalunya 
Banc) està nacionalitzada i se n’espera la pri-
vatització immediata, i altres dues són bancs 
relativament petits dedicats a la gestió de pa-
trimonis. En aquests darrers anys de la crisi, 
s’ha produït un procés de reducció de la ca-
pacitat instal·lada en xarxes d’ofi cines, pro-
cés que no sembla encara acabat.
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
El Col·legi a les seus territorials

Lleida TV es va fer ressò de la unificació del Col·legi  
al seu programa, en ‘prime time’, ‘Lleida al dia’ 
amb l’entrevista del president Joan Turmo i el 
vicepresident Josep Maria Riu

Seu de Lleida

 El programa Lleida al dia, de Llei-
da TV, va entrevistar en horari 
prime time el president, Joan 
Turmo, i el vicepresident de la 

delegació territorial lleidatana del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. L’acte es va 
fer el passat 18 de novembre amb l’objeci-
tu d’explicar quins reptes de futur planteja 
la unificació del Col·legi i quins projectes es 
desenvoluparan des de la demarcació de 
Lleida. Al llarg de l’entrevista, es va fer un 
repàs dels motius que han portat a la unifi-
cació (com ara els canvis legislatius en els 
estudis universitaris) i es va destacar el pa-
per clau que té la formació des del Col·legi 
com un agent dinamitzador i garant de qua-
litat professional. 

D’altra banda, es va aprofitar la seva pre-
sència per analitzar qüestions d’actualitat 
com ara l’escenari de recuperació econò-
mica, interpretar indicadors dels mercats 
financers, entre d’altres.

Constitució formal de la nova  
Junta col·legial a Lleida
Després d’un període de transició, la nova 
junta del Col·legi a Lleida va quedar formal-
ment constituïda el passat dia 1 d’octubre, 
amb la incorporació de nous membres pro-
vinents de l’antic Col·legi de Titulats Mer-
cantils i Empresarials de Lleida.

La nova Junta està constituïda per Joan 
Turmo (president), Josep Ma Riu (vicepresi-
dent), Joan Picanyol (secretari) i els vocals 
Enric Baraldés, Albert Jover, Josep R. Pei-
ró, Albert Prado i María Alba Zaragoza. Els 
antics presidents dels col·legis fusionats, 
Josep Maria Solans i Xavier Ticó, també 
formen part d’aquesta Junta com a vocals.

Primera col·laboració des de  
Lleida amb les Jornades DAFO 
Les Jornades DAFO es van organitzar per 
primer cop a Lleida, el passat 16 d’octubre, 
amb el compromís d’identificar i analitzar 
oportunitats i fortaleses territorials per a les 
empreses i detectar els factors clau per ac-
tivar-les i afavorir el teixit empresarial.

En aquesta primera edició, les dues ciutats 
de referència van ser Lleida i Barcelona, pri-
mer des de la perspectiva de què pot apor-
tar la marca Barcelona i la gran ciutat al 
teixit local i, més endavant, en un viatge de 
tornada, des de la perspectiva de què pot 
oferir Lleida a l’empresari de Barcelona. El 
Col·legi d’Economistes de Catalunya hi va 
col·laborar, des de la demarcació de Lleida, 

en la definició del programa (www.jorna-
desdafo.cat). A més, va acollir la roda de 
premsa en què la iniciativa es presentava 
als mitjans de comunicació, i que va comp-
tar amb la presència de l’alcalde de la ciu-
tat, Àngel Ros, i del nostre degà, Joan B. 
Casas, qui també va ser l’encarregat d’in-
augurar posteriorment la jornada.

Més de 180 empresaris s’hi van inscriure, i 
van assistir al llarg del matí a les diferents 
taules rodones i ponències que comptaven 
amb noms de primer nivell com ara Sònia 
Recasens (tinenta d’alcalde de l’Ajunta-
ment de Barcelona), Agustí Cordon (direc-
tor general de Mobile World Capital), Joa-
quim Gay de Montellà (president de Foment 
del Treball), Josep Lluís Bonet (president de 
Fira de Barcelona), Josep Tejedo (director 
general de Mercabarna) o Antoni Castellà 
(secretari d’Universitats i Recerca de la Ge-
neralitat de Catalunya), entre d’altres. 

Més de 200 assistents  
a la I Trobada Social del  
Col·legi a Lleida
El passat 30 d’octubre va tenir lloc, al Palau 
de Congressos de Lleida La Llotja, el primer 
esdeveniment del Col·legi unificat, al qual 
van assistir més de 200 persones entre col-
legiats i autoritats locals. En el decurs del 
sopar es van lliurar els premis al Millor Ex-
pedient Acadèmic d’ADE 2014 (Aida Moli-
né) i Millor Treball de Grau d’ADE 2014 (Ele-
na Ramos), dirigit pel vicepresident de la 
demarcació de Lleida i professor associat 
de la UdL, Josep Ma Riu. 

També es van lliurar diversos reconeixe-
ments, com ara unes plaques commemo-
ratives als presidents sortints (Josep Solans 
i Xavier Ticó) pels anys de servei al Col·legi, 
distintius de plata als professionals amb 
més de 25 i 50 anys de col·legiació i, final-
ment, plaques d’agraïment a persones amb 
un paper rellevant durant el procés de fusió.

Nou impuls a la formació com a factor 
clau per a l’èxit professional
Un dels acords per unanimitat de la nova 
Junta col·legial és impulsar la formació, de 
manera decidida i ferma, des de la seu ter-
ritorial per donar una resposta àgil a un en-
torn professional canviant i que s’enfronta 
a nous reptes.

La voluntat és aprofundir encara més en els 
seminaris d’actualització que ja són habituals 
(per exemple, en qüestions fiscals o compta-
bles) alhora que introduir noves àrees que ja 
són una realitat en l’exercici professional 

Moment de la intervenció
a la televisió de Lleida.

Nova Junta del Col·legi a Lleida.
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Seu de Lleida

La demarcació tarragonina confia que l’any 2015, el primer de la unificació feta  
realitat, donarà protagonisme a les Comissions i Grups de Treball territorials

Seu de Tarragona

 Per a la seu territorial del Col·legi a 
Tarragona, el primer trimestre del 
2015 suposarà la culminació 
d’un conjunt d’ajustos estructu-

rals, que emprenem després d’haver con-
solidat la fusió entre l’antic Col·legi d’Eco-
nomistes i els antics col·legis de Titulats 
Mercantils. La consolidació dels dos col-
lectius ens fa possible un nou marc d’actu-
ació de més gran calat a les comarques del 
sud de Catalunya. 

Si bé la dinàmica col·legial, que s’ha regis-
trat principalment a través de la participació 
en els cursos de formació programats, ha 
estat molt satisfactòria en els últims anys, 
constatem com en aquests darrers mesos 
es veu encara millorada amb la presència 
de diversos companys provinents de titu-
lats mercantils que fins ara havien de des-
plaçar-se a Barcelona per poder satisfer les 
seves necessitats de contacte i formació. Al 
mateix temps, aquesta incorporació ha 
permès una remodelació de les responsa-
bilitats dels diferents membres de la Comis-
sió Territorial, amb una millor cobertura de 
totes les àrees. Cal destacar que l’actual 
Comissió està formada per 15 membres, i 

que cadascun té una responsabilitat direc-
ta sobre una àrea d’actuació col·legial.

El proper any 2015 pretenem que sigui el de 
la consolidació de les Comissions i Grups 
de Treball territorials. Des de fa dos anys, a 
la seu, hi estan treballant dos grups: el d’As-
sessors Fiscals i el d’Economia Financera. 
El primer acaba de posar en funcionament 
un fòrum de debat on-line sobre temes fis-
cals que interessen als seus membres i al-
tres economistes que hi vulguin participar. 
En aquest sentit, en el proper any s’ha de 
veure complert l’objectiu de participació a 
través d’aquest nou canal. El segon va cul-
minar a primer del 2014 el seu primer docu-
ment de treball, publicat pel CEC, i actual-
ment ja està treballant en un nou document, 
de caire didàctic, sobre la utilització dels 
diferents productes financers i adreçat al 
públic en general. Considerem que suposa 
un repte molt interessant per consolidar el 
rol del Col·legi d’Economistes com a emis-
sor d’opinió qualificada sobre l’adquisició i 
utilització dels diferents productes i serveis 
que el sistema financer adreça als particu-
lars. En definitiva, es tracta de divulgar la 
cultura financera.

D’altra banda, celebrem la iniciativa d’un 
equip de joves economistes que, amb mol-
ta motivació i entusiasme, vénen gestio-
nant la posada en funcionament d’un grup 
de Joves Economistes vinculats a la seu. La 
seva intenció és generar debat entre els 
més joves sobte els temes que els interes-
sen i promoure la seva participació en la 
dinàmica del col·legi. Per tant, podem afir-
mar que la seu de Tarragona comença un 
any 2015 amb molt entusiasme, esperit in-
novador i afany de sinergia col·lectiva. n

(com ara l’ús d’eines informàtiques, aspec-
tes legals derivats de les TIC, etcètera).

El pla de treball de l’actual Junta és dissenyar 
un pla estratègic de formació, focalitzat en les 
diferents branques professionals, que pugui 

donar resposta i aglutinar al nombre més 
gran possible de col·legiats, oferint-los un 
calendari de formació especialitzat i actual.

D’acord amb aquesta voluntat de proximitat 
i eficiència, la Junta de la demarcació de 

Lleida del Col·legi recollirà les propostes i 
peticions que han presentat els col·legiats 
amb el compromís d’integrar-les, en la me-
sura del possible, en el Pla de Formació que 
s’està elaborant (lleida@coleconomis-
tes.cat) n
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Aula d’Economia

ENTORN DE DUES GRANS  
REFORMES DEL 2014

 El procés de reforma del sistema 
fiscal espanyol endegat l’estiu 
del 2014 i desenvolupat posteri-
orment en tramitació parlamen-

tària fins a l’aprovació dels textos definitius i 
la seva publicació al BOE el passat 28 de 
novembre va impulsar l’organització de dos 
torns de sessions formatives per part de 
l’Aula d’Economia i Empresa del Col·legi. 
D’una banda, sobre la base de l’avantpro-
jecte de modificació de la Llei general tribu-
tària i dels projectes de Llei de l’IRPF, l’IVA i 
l’impost sobre societats es van celebrar qua-
tre sessions de treball de dues-tres hores els 
mesos de setembre i octubre. Els ponents 
van ser Antonio Jiménez, sotsinspector de 
Tributs de l’Estat en excedència i soci de Ra-
mon Lanau, SAP; Ramon Lanau, inspector 
d’Hisenda de l’Estat en excedència i soci 
administrador de Ramon Lanau, SAP; Jordi 
Bertran, soci de Garcia Hoffmann-Bertran 
Asesores; José María Tocornal, cap d’uni-
tat a la Dependència d’Inspecció de l’AEAT 
de Girona, i Sebastián Piedra, interventor i 
auditor de l’Estat en excedència, inspector 
d’Hisenda de l’Estat en excedència i soci 
director del Departament Fiscal de Crowe 
Horwath Legal i Tributari. Van assistir-hi un 
total de 209 persones, de les quals 100 ho 
van fer a les quatre sessions. 

D’altra banda, amb motiu de l’aprovació i 
publicació dels textos finals de reforma de 
l’IRPF, l’IVA i l’impost sobre societats es van 
organitzar tres noves sessions de tres hores 
el mes de desembre, encaminades a donar 
continuïtat i complementar les sessions an-
teriors. En aquesta ocasió, hi van intervenir 
Jordi Bertran, José María Tocornal i Sebas-
tián Piedra. El total d’assistents va ser de 
234 persones, de les quals 62 van assistir al 
conjunt de sessions.

L’actualitat legal de l’any ha marcat les formacions que l’Aula  
d’Economia del Col·legi ha impartit al llarg del darrer tram del 2014

Reforma concursal
La reforma de la Llei concursal i l’actualitat i 
importància dels processos de concurs ex-
pliquen la realització de jornades, fòrums, 
taules rodones i cursos sobre aquesta ma-
tèria durant bona part de l’any 2014, fins a 
l’1 d’octubre, en col·laboració amb el Col-
legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresa-
rials de Barcelona (ICOTME). Entre aquests, 

Cicle sobre la compravenda 
d’empreses i altres  
reorganitzacions empresarials
L’objectiu és aportar coneixements i tècni-
ques necessàries per portar a terme un 
procés de compravenda empresarial tant 
des de la vessant compradora com vene-
dora. Els seus seminaris preveuen:
l Les diferents modalitats d’operacions 
existents.

l La determinació del pla d’empresa i del 
valor de l’empresa basat en els diferents 
criteris tant financers com estratègics.

l La due diligence des d’una òptica global 
cobrint les àrees de risc (comercial, comu-
nicació, financera, de recursos humans, 
legal i fiscal).

l La fiscalitat de la compravenda d’em-
preses, fusions i escissions.

l La compravenda internacional d’empreses.

l La formalització que dóna cobertura ju-
rídica a les operacions.

Programa sobre normes 
internacionals d’auditoria 
adaptades a Espanya (NIA-ES)
Programa desenvolupat conjuntament 
amb la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (títol propi de la UAB) i homologat per 
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes (ICAC), dirigit als professionals 
que es vulguin presentar al proper exa-
men del ROAC i als auditors de comptes 
que desitgin actualitzar coneixements.
Durada: 37,5 hores.
Dates: del 30 de gener 
al 25 de març de 2015.
Horari: divendres, principalment tardes.

Anàlisi i planificació  
economicofinancera
Curs que consta de dos mòduls com-
plementaris. D’una banda, anàlisi d’es-
tats financers i, de l’altra banda, planifi-
cació econòmica i financera: elaboració 
i posada en pràctica del pla de gestió 
operatiu.
Durada: 44 hores.
Dates: de febrer a març del 2015.
Horari: de 17.00 a 21.00 hores.

NOUS CURSOS PER AL NOU ANY

cal destacar molt especialment, el X Fòrum 
Concursal (22 i 23 d’octubre), acte heretat 
de l’ICOTME, únic esdeveniment que aple-
ga tots els jutges mercantils de Catalunya, 
al qual van assistir 339 persones. A aquest 
cal afegir la XII Jornada Concursal a Girona 
(21 de novembre i 45 assistents) i la VI Jor-
nada Concursal a Lleida (24 de novembre i 
121 assistents).

Activitats 
formatives
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l La negociació i la gestió del canvi d’una 
compravenda.
Durada: 72 hores.
Dates: de febrer a juny de 2015.

Mediació en economia i empresa  
(en preparació)
Cursos semipresencials que combinen la 
formació on-line amb sessions presenci-
als, homologats pel Ministeri de Justícia 
(100 hores, amb 12 hores presencials) i pel 
Centre de Mediació en Dret Privat de la 
Generalitat de Catalunya (170 hores, amb 
24 hores presencials).
Durada (Ministeri de Justícia): 100 hores.
Durada (Centre de Medicació en Dret 
Privat de la Generalitat de Catalunya): 
170 hores.
Dates: de febrer a juny de 2015.

Curs d’administradors concursals
Curs tradicional encaminat a preparar pro-
fessionals de diferents disciplines (econo-
mistes, titulats mercantils, advocats, etcè-
tera) en el desenvolupament de les tasques 
pròpies dels administradors en processos 
concursals i de reestructuració empresarial.
Durada: 63 hores.
Dates: de febrer a juny del 2015.

Programa d’expert comptable  
(en preparació)
Nou programa que pretén preparar pro-
fessionals en l’àmbit de la comptabilitat, 
amb la finalitat que puguin accedir al títol 
d’expert comptable acreditat del Registre 
d’Experts Comptables (REC) del Consell 
General d’Economistes. 
Durada: mínim 75 hores.
Dates: de febrer a juny del 2015.

Postgrau en Economia verda (2a edició)
Postgrau dissenyat en col·laboració amb 
la Universitat de Vic, mitjançant l’Institut 
Català de l’Economia Verda (INCEV), dirigit 
a professionals i tècnics del sector públic i 
del sector privat, amb la finalitat de donar 
una formació específica en tots aquells as-
pectes en què incideix l’economia verda.
Durada: 132 hores.
Dates: del 4 de març de 2015 
al 16 de març de 2016.
Horari: dimecres de 17.00 a 20.00 hores.

Programa d’especialització  
en control de gestió i control 
pressupostari: ‘controller’
Programa tradicional del Col·legi d’Econo-
mistes que ara s’ha actualitzat, que té com 

a objectiu proporcionar als participants 
una visió global dels sistemes necessaris 
per exercir la funció de controller en una 
empresa, tenint en compte que les com-
petències primordials d’aquesta figura 
consisteixen en el control i la informació 
a la Direcció. El curs consta dels se-
güents mòduls:

l Control i estratègia. 

l Aplicació d’eines avançades al control 
de gestió: sistemes de reporting. 

l Sistemes d’informació i indicadors de 
gestió: quadre de comandament inte-
gral.

l Control de gestió d’àrees funcionals i 
operatives: implicació d’un sistema de 
control de gestió.

l Control i auditoria interns.

Durada: 60 hores.
Dates: del 14 d’abril al 4 de juny de 
2014.
Horari: dimarts i dijous de 18.00 a 
21.00 hores.

Altres activitats per ressenyar en aquest àmbit 
que també van comptar amb una represen-
tació important de magistrats mercantils i una 
assistència destacada van ser les següents:

l Sessió La reforma de la Llei concursal en 
el marc del Reial Decret-Llei de 4/2014 de 7 
de març (18 de març), amb 120 assistents.

l Taula rodona sobre Aspectes més tran-
cendentals de l’última reforma concursal ( 
RLD 4/2014, de 7 de març) (5 de maig) amb 
95 persones.

l Sessió sobre Aspectes concursals con-
trovertits (3 de juny), amb 99 participants.

l Jornada sobre La venda d’unitats pro-
ductives en els concursos de creditors (9 de 
setembre), amb 177 assistents.

l Sessió de treball sobre Darreres modifica-
cions legislatives en matèria concursal (2 
d’octubre), amb 83 persones.

l VII Curs d’administradors concursals, en col-
laboració amb el Col·legi d’Advocats de Bar-
celona (febrer/juny), amb 63 participants. n

La reforma del sistema fiscal 
espanyol i la de la Llei concursal  
ha protagonitzat l’activitat formativa 
de les acaballes de l’any.
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El Col·legi d’Economistes de Catalunya s’ha acomiadat del 2014 amb un munt d’actes que 
han permès als col·legiats estar al corrent de les novetats que hi ha hagut en el seu camp

BARCELONA

Recull d’activitats

‘L’expert comptable acreditat. 
Sistema d’acreditació del 
Consell General de Col·legis 
d’Economistes d’Espanya’
Conferència organitzada per la Junta de Go-
vern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
a càrrec de Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya; d’Oriol Amat, 
president del Registre d’Experts Comptables 
(REC) del Consell General d’Economistes, i de 
Carlos Puig de Travy, president del Registre 
d’Economistes Auditors (REA-REGA) del Con-
sell General d’Economistes.

Comissió Gestora ampliada

Fòrum Inversor 
Economistes BAN, edició X
Organitzat pel Bussines Angels, Economistes 
BAN, del Col·legi.

Una agenda atapeïda 
ACTIVITATS DEL COL·LEGI PER TOT CATALUNYA

Revisió del model de 
fi nançament autonòmic
Conferència organitzada per la Junta de 
Govern del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya i l’Associació Catalana de Ciència 
Regional a càrrec d’Albert Carreras, secre-
tari general del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya; 
de Montserrat Colldeforns, economista i ex-
membre de la Comissió Mixta de Valoracions 
Estat-Generalitat, i d’Antoni Zabalza, cate-
dràtic d’Anàlisi Econòmica de la Universitat 
de València. Va presentar Joan B. Casas, 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya, i va moderar Josep Maria Vegara, Col-
legiat d’Honor del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.

‘Assessories i despatxos: 
millorar l’efi ciència 
compartint documents’
Conferència organitzada per la Comissió d’Or-
ganització i Sistemes d’Informació (OSI) i l’As-
sociació Catalana de Comptabilitat i Direcció 
(ACCID) a càrrec de Ramón Leiro, gerent de 
B2b Innova. Va presentar Josep M. Gallart, 
vicepresident de la Comissió d’Organització i 
Sistemes d’Informació.

Assemblea Extraordinària 
de Col·legiats 

‘Experiències de lideratge: 
com emprendre innovant-te’
Conferència organitzada pel Grup de Tre-
ball d’Igualtat i Diversitat a càrrec d’Anna M. 
Sánchez, enginyera en Telecomunicacions 
i doctora en Organització d’Empreses. És 
directora general d’ARTIC, sòcia fundadora 
de Times Advisers i professora associada a 
diverses universitats públiques i privades. Va 
presentar la conferència Montserrat Sagarra, 
economista i presidenta del Grup de Treball 
d’Igualtat i Diversitat del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

Debats oberts de 
consultoria fi scal

‘Reforma fi scal de l’IVA 
i Llei general tributària’
Sessió temàtica de la Comissió d’Assessors 
Fiscals a càrrec de Jaume Bonet, advocat 
i soci de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, i 
d’Anna Martínez, advocada i associada sènior 
de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

‘Replantejant el model 
sanitari actual, transició 
cap a la sanitat del futur’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia de la Salut i Unit4 Business Sof-
tware a càrrec de Carles Constante, director 
general de Planifi cació i Recerca en Salut 
del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya. En la taula debat, van interve-
nir Helena Ris, directora general de la Unió 
Catalana d’Hospitals (UCH); José A. García 
Navarro, director general del Consorci de 
Salut i Social de Catalunya; Lluís Monset, 
director general de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Salut (ACES); Josep Maria Pi-
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qué, director general de l’Hospital Clínic de 
Barcelona; Guillem López Casasnovas, Col-
legiat de Mèrit del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, i Joan Marc Llesuy, director de 
Salut d’UNIT4. Va moderar Marcos Urarte, 
president del Grupo Pharos. La presentació 
de l’acte la va fer Roser Fernández, secre-
tària general del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, i la benvinguda i 
el tancament van anar a càrrec del degà del 
Col·legi Joan B. Casas.

Presentació de les normes 
internacionals d’auditoria
Jornada organitzada per la Comissió d’Eco-
nomistes Auditors de Comptes a càrrec d’An-
tonio Ramiro Jaraiz, economista i auditor; de 
José Antonio Trigueros Pina, professor de la 
Universitat Miguel Hernández, i de Juan Pujol 
Jaén, conseller delegat del Grupo Francis Le-
febvre. Van presentar la jornada Valentí Pich, 
president del Consell General d’Economistes, i 
Carlos Puig de Travy, economista-auditor i pre-
sident del REA-REGA.

La ‘due diligence’ fi nancera 
i la seva importància en 
els processos d’adquisició. 
Presentació del llibre 
‘La due diligence fi nanciera. 
El paso previo a la adquisición 
de una empresa’
Debat i presentació del llibre organitzat per la 
Comissió d’Economia Financera i el Registre 
d’Economistes Auditors de Comptes de Ca-
talunya (REA) a càrrec d’Ana María Martos, 
autora del llibre i sòcia de ONEtoONE Corpo-

rate Finance; d’Esteve Sarroca, president de 
la Comissió d’Economia Financera del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya; de Carlos Soria, 
conseller del European Financial Reporting Ad-
visory Group a Brussel·les i exsoci director de 
l’ofi cina de Barcelona d’Ernst & Young, i d’Emi-
lio Álvarez, president del REA Catalunya i soci 
de Crowe Horwath.

‘La fugida del talent 
en temps de crisi’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Internacional i Unió Europea a 
càrrec de Carles A. Gasòliba, Col·legiat de 
Mèrit del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya, president del CIDOB i de la LECE, i de 
Mercedes Collantes, psicòloga i sòcia-direc-
tora de Vallejo Asociados. Va moderar Xavier 
Ferrer, economista, politòleg i vicepresident 
de la Comissió d’Economia Internacional i 
Unió Europea.

‘Les dimensions socials de 
l’economia: posem les fi nances 
al seu lloc i recuperem 
l’estat del benestar’
Conferència organitzada pel Grup de Treball 
Sèniors a càrrec d’Arcadi Oliveres, professor 

titulat del Departament d’Economia Aplica-
da de la UAB. Va presidir l’acte Anton Gasol, 
economista i interventor de la Comissió Ges-
tora del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
El va presentar Jordi Montañés, economista i 
membre del Grup de Treball dels Economis-
tes Sèniors, i el va moderar Santiago Iglesias, 
economista, advocat i president del Grup de 
Treball dels Economistes Sèniors.

Reunió Panell d’Experts de l’IEBE
Per examinar el resultat de l’enquesta corres-
ponent a la previsió de tancament de l’IBEX-35 
a 31 de desembre de 2014.

Debats oberts de consultoria fi scal
Organitzat per la Comissió d’Assessors Fiscals.

Reforma de l’impost 
de societats 2015
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Assessors Fiscals a càrrec de Xavier Ra-
gué, advocat i soci de Cuatrecasas, Gonçal-
ves Pereira.

X Fòrum Concursal
Organitzat pel Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya i celebrat a l’Hotel Catalonia Plaza.
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La reforma de l’IRPF 2015
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Assessors Fiscals a càrrec de Xavier Ra-
gué, advocat i soci de Cuatrecasas, Gonçal-
ves Pereira.

‘Inversors i pactes de socis  
entre accionistes. Motors de 
creixement a les empreses’
Sessió de Treball organitzada pel Grup de 
Treball d’Economistes d’Empresa a càrrec 
d’Àngels Roqueta, economista, auditora i 
advocada de Compas Private Equity.

Visita guiada a Bellesguard-Gaudí
Sortida cultural organitzada pel Grup de Tre-
ball Economistes Sèniors

‘L’esport en l’economia catalana. 
Valoració i escenaris de futur’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Catalana i la Comissió d’Entitats 
Esportives a càrrec de Júlia Bosch, investi-
gadora del Centre de Recerca en Economia 
i Salut (CRES), i de Modest Guinjoan, pre-
sident de la Comissió d’Economia Catalana 
i soci-director de Barcelona Economia, SL. 
Va presentar la conferència Albert Jové, vice-
president de la Comissió d’Economia Cata-
lana, i Montserrat Navarro, vicepresidenta de 
la Comissió d’Entitats Esportives.

Espai Despatxos: 
Internacionalització de despatxos 
professionals. Dos casos d’èxit.
Cicle d’esmorzars trimestrals organitzats pel 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i Wol-
ters Kluwer A3 Software.

Debats oberts de consultoria fiscal
Organitzat per la Comissió d’Assessors Fiscals.

Fiscalitat dels socis  
i administradors. Especial 
referència a les societats  
de professionals: regulació  
actual i futura
Sessió temàtica organitzada per la Comis-
sió d’Assessors Fiscals a càrrec d’Antonio 
Duran-Sindreu, doctor en Dret i professor de 
la Universitat Pompeu Fabra.

Presentació de la Comissió 
d’Organització i Sistemes 
d’Informació (OSI)
A càrrec de Xavier Subirats i Josep Maria 
Gallart, president i vicepresident de la Co-
missió, respectivament.

‘Està l’ensenyament  
de l’economia també  
en crisi? Programes  
i teories a les titulacions 
d’economia’
Organitzat per la Comissió Gestora del Col-
legi d’Economistes de Catalunya, a càrrec 
de José García Montalvo, catedràtic d’Eco-
nomia de la Universitat Pompeu Fabra i 
investigador d’ICREA-Acadèmia, i Jordi 
Maluquer de Motes, catedràtic d’Història i 
Institucions Econòmiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Va moderar Xavier 
Segura, membre de la Comissió Gestora del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i soci 
de Tracis, Projectes Econòmics i Financers.

‘El sector públic a Catalunya  
i Espanya. Impacte econòmic  
dels diferents escenaris polítics’
Sessió de Treball organitzada per la Comis-
sió d’Economia Catalana a càrrec de Joan 
Ramon Rovira, cap del Gabinet d’Estudis 
Econòmics i Infraestructures de la Cambra de 
Comerç de Barcelona.

Sopar dels Economistes
Celebrat a l’Hotel Majestic.

‘Transformacions estratègiques 
per a l’economia catalana’
Jornada dels Economistes celebrada a l’Ho-
tel Crowne Plaza Barcelona Fira Center.

Lliurament de medalles als 
50 anys de col·legiació
Celebrat a la seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya a Barcelona.

‘La suspensió de l’execució  
dels actes administratius  
davant l’AEAT i el TEARC’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Assessors Fiscals a càrrec de Jaume 
Bonet, advocat i soci de Cuatrecasas, 
Goçalves Pereira.

Debats oberts de consultoria fiscal
Organitzat per la Comissió d’Assessors Fiscals 
dirigits per Enric Corominas, assessor fiscal a 
TAX Barcelona Advocats i Economistes, SL;  
Josep Sotelo, assessor fiscal a Audiconsulto-
res Advocats i Economistes, SLP, i Pedro Villar, 
Gabinet Assessor Fernández, SL.

‘L’impacte de la presa de 
decisions en les organitzacions’
Conferència organitzada pel Grup de Joves 
Economistes amb la participació com a pon-
tent de Miguel Ángel Ariño, professor d’Anàlisi 
i Presa de Decisions de l’IESE Business Scho-
ol i doctor i llicenciat en Matemàtiques per la 
Universitat de Barcelona. Van presentar Gerard 
Pallàs, president del Grup de Joves Economis-
tes, i Albert Guivernau, membre del Grup de 
Joves Economistes.

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Recull d’activitats
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‘¿Por qué? Una crisis endémica’
Projecció del documental organitzat pel Grup 
d’Economistes Sèniors amb la presència del 
seu director, Marc Balaguer Puig, economista, 
doctor en Polítiques Públiques i Transformació 
Social i Professor de la UB, i del seu productor 
Jaume Vilalta, productor de cinema i televisió 
des de fa més de 15 anys. La sessió va ser 
presentada per Jordi Montañés, economista i 
membre del Grup de Treball dels Economistes 
Sèniors. Va presidir i moderar l’acte Santiago 
Iglesias, economista, advocat i president del 
Grup de Treball dels Economistes Sèniors.

Els reptes de la formació 
professional a Catalunya
Presentació a la premsa del treball del Club de 
Prospectiva.

Mercats financers 2015:  
com posicionar-se per invertir
Organitzat pel Fòrum Economistes en Mer-
cats Financers amb la participació de Ramon 
Alfonso, soci de GAR Investment Managers 
i de CAR Investment Advisors EAFI. Va mo-
derar Montserrat Casanovas, catedràtica 
d’Economia Financera, secretària de la Jun-
ta del Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
presidenta del Fòrum.

‘Canal Segarra-Garrigues,  
una eina de futur’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Agroalimentària amb la participa-

ció com a ponent de Francesc Reguant, vice-
president de la Comissió d’Economia Agro-
alimentària. Va presentar Modest Guinjoan, 
membre de la Comissió Gestora del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i president de la 
Comissió d’Economia Agroalimentària; i la va 
moderar Mercè Sala, doctora en Economia i 
professora de la Universitat de Lleida.

Visita al Museu Nacional  
d’Art de Catalunya
Visita cultural organitzada pel Grup d’Econo-
mistes Sèniors.

Economistes BAN Fòrum 
Inversor, edició XI 

TARRAGONA

Presentació del Fòrum  
virtual de la Comissió de  
Fiscal de la seu de Tarragona
Va comptar amb la participació de Francesc 
Escoda, Jordi Ferré i Carles Pedreño, econo-
mistes i membres de la Comissió de Fiscal 
de la seu de Tarragona del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

‘Transformacions estratègiques 
per al sud de Catalunya’
Sessió de Tarragona de la Jornada dels Eco-
nomistes, que es va celebrar a l’Hotel Ciutat 
de Tarragona.

Sopar dels Economistes
Es va celebrar a l’Hotel Ciutat de Tarragona i 
es va distingir amb el Reconeixement a la Tra-
jectòria Econòmica i Professional René Barbier, 
pioner en el rellançament econòmic i productiu 
de la comarca del Priorat, pel seu paper relle-
vant en el posicionament dels seus vins al mer-
cat internacional.

GIRONA
‘Reforma fiscal i creixement 
econòmic’
Sessió de Girona de la Jornada dels Econo-
mistes celebrada a la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de la Universitat 
de Girona. 

Sopar dels Economistes

LLEIDA
‘Transformacions de l’economia: 
com adaptar-s’hi?’
Sessió de Lleida de la Jornada dels Econo-
mistes celebrada al Col·legi d’Economistes de 
Catalunya de la seu de Lleida.

Sopar dels Economistes

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Recull d’activitats
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xa, les prohibicions de prestaci-
ons de serveis, l’equilibri del siste-
ma mixt proposat que combina el 
principi general d’amenaces i sal-
vaguardes i les prohibicions espe-
cífi ques (en alguns casos arbitràri-
es) i, per últim, els períodes de 
còmput de les incompatibilitats 
són els temes principals sobre els 
quals versen les al·legacions que 
han presentat les corporacions.

L’enfocament del règim de super-
visió pel qual opta l’Avantprojecte 
hauria d’orientar-se més a poten-
ciar el control de qualitat i el se-
guiment de les recomanacions en 
lloc de les infraccions i el règim 
sancionador. Si el que es pretén 

és millorar l’auditoria de comptes, 
hem d’introduir tots aquells as-
pectes que fomentin la qualitat i 
no únicament orientar els esfor-
ços a detectar fallades o mals 
que podrien haver-se evitat amb 
mesures preventives adequades.

L’efi ciència de l’auditoria
Són sorprenents una sèrie d’arti-
cles que afecten directament la 
lliure competència i el desenvolu-
pament dels professionals, la 
qual cosa afecta en defi nitiva l’efi -
ciència i l’efi càcia de l’auditoria. 
Així, els relacionats amb la potes-
tat d’incloure una defi nició d’enti-
tats d’interès públic molt àmplia i 
divergent amb la qual es donarà 
en la resta de països de la Unió 
Europea, amb la prohibició de 
creació de societats d’auditoria 
amb certa similitud en els socis 
de les mateixes, amb la potestat 
d’exigir requisits a aquelles socie-
tats que realitzin auditories d’enti-

El passat dia 29 d’octubre, l’ICAC 
va publicar al seu web l’avantpro-
jecte de la Llei d’auditoria de 
comptes, que té com a fi nalitat 
adaptar la legislació espanyola als 
canvis incorporats per la Directiva 
2014/56/UE i el Reglament 
537/2014. Els objectius que 
s’han proposat la Directiva i el 
Reglament són millorar la confi -
ança dels usuaris de la informació 
econòmica fi nancera que s’audi-
ta, en especial la de les entitats 
d’interès públic (EIP), i reforçar la 
qualitat de les auditories, enfor-
tint, a més, la independència dels 
auditors. Els auditors compartim 
plenament aquests objectius i va-
lorem de manera positiva la nova 
Directiva i, si s’utilitzen adequada-
ment les opcions que el Regla-
ment ofereix als Estats membres, 
la normativa no ha de representar 
un fre per al desenvolupament de 
l’auditoria a la Unió Europea i la 
millora de la seva efi càcia.

Difi cultats pràctiques
L’Avantprojecte no compta amb 
el favor de les corporacions d’au-
ditors ja que, des del punt de vista 
tècnic, genera multitud de difi cul-
tats pràctiques i provoca una gran 
inseguretat jurídica. Per altra ban-
da, si el text continua en aquesta 
línia, també provocarà, amb tota 
seguretat, una situació de desa-
vantatge competitiu respecte dels 
altres auditors de la Unió Europea, 
que afectarà negativament tot el 
teixit empresarial i, en especial, les 
pimes, que no podran rebre un 
servei adequat a les seves neces-
sitats per la gran quantitat de tra-
ves que s’imposen.

Les corporacions d’auditors van 
presentar el passat dia 12 de no-
vembre les al·legacions a l’Avant-
projecte, document que consta 
de més de cent pàgines i que se 
centra en tres apartats fonamen-

tals. El primer constata l’absència 
de col·laboració entre el supervi-
sor i les corporacions representa-
tives dels auditors en l’elaboració 
de l’Avantprojecte de Llei. 

El segon posa de manifest la falta 
d’adequació al dret de la Unió Eu-
ropea de l’esmentat Avantprojec-
te, ja que pretén regular aspectes 
que no corresponen a l’Estat 
membre perquè estan regulats al 
Reglament que és d’aplicació di-
recta i que no permet interpretaci-
ons en l’àmbit dels Estats indivi-
duals. Per últim, s’inclou l’anàlisi 
particularitzada de cadascun dels 
articles i disposicions de l’Avant-
projecte que comporten difi cul-

tats tècniques i pràctiques per a 
la seva aplicació. S’han constituït, 
i fi guren en el document, difi cul-
tats serioses de fons en 43 dels 
67 articles del projecte i en cinc 
disposicions de l’apartat fi nal. 

Els principals problemes tècnics 
se centren en la normativa d’in-
dependència, el règim de super-
visió, el règim sancionador, les 
restriccions a la lliure competèn-
cia i, per últim, en les traves al 
desenvolupament dels professio-
nals que ens dediquem a l’audi-
toria de comptes. 

Inseguretat jurídica
El concepte d’independència, tal 
com queda regulat en el text, és 
ambigu i permet interpretacions 
molt diferents, fet que, per tant, 
genera inseguretat jurídica. Te-
mes com les extensions subjecti-
ves derivades de familiars prò-
xims, entitats vinculades i la xar-

tats d’interès públic, amb les pro-
hibicions desmesurades en la 
prestació de serveis que en altres 
països estan permesos, i amb 
les difi cultats d’accés al ROAC 
principalment derivades d’exi-
gències no raonables en determi-
nats aspectes de formació són 
aspectes que han d’esmenar-se 
necessàriament.

Riscos
Tot això anterior posa de manifest 
la rapidesa amb què s’està desen-
volupant aquest procés que cons-
titueix un seriós risc d’avançar en 
la direcció oposada a la resta de 
països de la Unió Europea. El legis-
lador europeu ha posat èmfasi en 
la necessitat que els Estats mem-
bres es posicionin de manera co-
ordinada sobre les més de 50 op-
cions de la Directiva i més de 30 
del Reglament que es poden exer-
citar. La Comissió Europea està 
iniciant els treballs per tractar l’har-
monització i aclariment dels punts 
més complexos. Per aquesta raó, 
cap altre país a la Unió Europea no 
s’ha atrevit encara a llençar una 
proposta formal de nova legislació.

Cal dir, per últim, que cal treballar 
conjuntament entre els auditors i 
l’ICAC l’esmentat Avantprojecte 
abans que iniciï la seva tramitació 
legislativa amb l’objecte de poder 
establir una normativa que afavo-
reixi el desenvolupament de l’au-
ditoria de comptes a Espanya, 
que potenciï la seva fi abilitat i que 
subministri la credibilitat sufi cient 
a tots els grups d’interès. Hem de 
posar tota la nostra constància 
per aconseguir una nova normati-
va en línia amb l’europea, que 
possibiliti les bones pràctiques, 
que respongui a les necessitats i 
expectatives dels usuaris de la 
informació fi nancera i que serveixi 
com a marc de referència en el 
llarg termini. n

AGUSTÍ SAUBÍ
Economista, soci de Crowe Horwath
agusti.saubi@crowehorwath.es
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reccions trobades en la mostra a 
la població, si bé l’extrapolació pot 
no ser sufi cient per concloure en 
una proposta d’ajust. Les anoma-
lies no s’extrapolen, però se su-
men a l’extrapolació realitzada 
dels restants errors.

5. Avaluació dels resultats del 
mostreig d’auditoria. L’auditor 
avaluarà els resultats de la mostra 
i si pot extreure conclusions sobre 
la totalitat de la població que ha 
estat comprovada.

En proves de controls, un per-
centatge de desviació inespera-
dament elevat de la mostra pot 
portar a un increment del risc va-
lorat d’incorrecció material. En 
proves de detall, una incorrecció 
d’import inesperadament alt pot 
portar a l’auditor a considerar 
que un tipus de transacció o un 
saldo comptable contenen una 
incorrecció material.

Aquest escrit no pretén ser un re-
sum exhaustiu de la NIA-ES 530, 
sinó plantejar una sèrie de consi-
deracions sobre els seus apartats 
més rellevants. Aquesta NIA de 
Mostreig d’auditoria, que s’inclou 
en la sèrie tercera Evidència d’au-
ditoria, complementa la NIA 500 
Evidència d’auditoria, que tracta 
sobre la responsabilitat que té l’au-
ditor de dissenyar i aplicar procedi-
ments per obtenir evidència d’au-
ditoria sufi cient i adequada per 
poder assolir conclusions raona-
bles en què basar la seva opinió. 

La NIA-ES 530 preveu els se-
güents aspectes generals:

● Indicacions en cas d’emprar 
mostreig.

● Disseny i selecció de la mida de 
la mostra, amb l’objectiu de reduir 
el risc de mostreig a un nivell ac-
ceptablement baix.

● Avaluació de la naturalesa i causa 
de les desviacions i incorreccions.

La NIA-ES 530 és d’aplicació quan 
l’auditor ha decidit aplicar el mos-
treig d’auditoria en la realització de 
procediments d’auditoria, del 
mostreig estadístic i no estadístic 
per dissenyar i seleccionar la mos-
tra d’auditoria, realitzar proves de 
controls i de detall, així com avalu-
ar els resultats de la mostra. 

L’objectiu de l’auditor, en fer servir  
el mostreig, és proporcionar una 
base raonable a partir de la qual 
arribar a conclusions sobre la po-
blació de la qual es tria la mostra.

Requeriments 
i guies d’aplicació
Els requeriments d’aquesta NIA-
ES es refereixen als següents 
apartats: 

de més valor, ja que aquests són 
els que poden contenir la incor-
recció potencial més gran, en ter-
mes de sobrevaloració. 

La mida de la mostra es pot deter-
minar mitjançant l’aplicació d’una 
fórmula amb base estadística o 
amb un tipus de mostreig no esta-
dístic (aplicació de judici professio-
nal). Com menys risc (de mostreig) 
estigui disposat a acceptar l’audi-
tor, més gran haurà de ser la mida 
de la mostra.

2. Aplicació de procediments 
d’auditoria. Els procediments 
d’auditoria a aplicar a cada element 
seleccionat han de ser adequats 
per a l’objectiu que es persegueix.

Si a un element seleccionat no li 
podem aplicar els procediments 
d’auditoria dissenyats, es tractarà 
com una desviació respecte del 
control prescrit, en proves de con-

Mètodes de selecció 
de mostres
Igual que en l’anterior normativa, 
procedeix tenir en compte que 
l’auditor haurà de raonar en els 
papers de treball els criteris se-
guits en la determinació de la 
mostra.

Si bé la NIA-ES reconeix que hi ha 
molts mètodes de selecció de 
mostres, s’estableixen com a mè-
todes principals els següents:

a) La selecció aleatòria, aplicada a 
través de generadors de números 
aleatoris.

b) La selecció sistemàtica, que 
consisteix a dividir el nombre 
d’unitats de mostreig de la pobla-
ció per la mida de la mostra per 
obtenir un interval. 

c) El mostreig per unitat monetària 
és un tipus de selecció ponderada 
pel valor en què la mida, la selec-
ció i l’avaluació de la mostra tenen 
com a resultat una conclusió en 
valors monetaris.

d) La selecció incidental, en la 
qual l’auditor selecciona la mostra 
sense recórrer a una tècnica es-
tructurada. 

e) La selecció en bloc. Aquest 
mètode no és habitual.

En general, la NIA-ES 530 és molt 
més clara i precisa que la NTA an-
terior, en la defi nició dels termes i 
dels mètodes, en el percentatge 
de desviació tolerable, en l’èmfasi 
en la importància del factor de 
risc, i tot això amb l’objectiu d’ob-
tenir una base raonable a partir de 
la qual arribar a conclusions sobre 
la població de la qual se seleccio-
na una mostra.

Les preocupacions que generen 
les NIA no són conseqüència de 
la 530, ja que no suposa un can-
vi substancial en el treball de 
l’auditor respecte al desenvolu-
pat fi ns ara. ■

AGUSTÍ SAUBÍ
Economista, soci de Crowe Horwath
agusti.saubi@crowehorwath.es
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són conseqüència de la 530, ja que no suposa 

un canvi substancial en el treball de 
l’auditor respecte al desenvolupat fi ns ara

1. Disseny, mida i selecció de la 
mostra d’elements que compro-
var. En dissenyar la mostra d’audi-
toria cal tenir en compte l’objectiu 
que perseguim i les característi-
ques de la població i cal determi-
nar una mida de mostra sufi cient 
per reduir el risc de mostreig a un 
nivell acceptablement baix. 

Sovint, l’efi ciència de l’auditoria 
augmenta si l’auditor estratifi ca la 
població i es redueix la mida de la 
mostra sense augmentar el risc. 
En proves de detall, la població 
s’acostuma a estratifi car pel seu 
valor monetari, permetent així diri-
gir un esforç més alt als elements 

trols, o com una incorrecció, en 
proves de detall.

3. Naturalesa i causa de les des-
viacions i incorreccions. L’audi-
tor investigarà la naturalesa i la 
causa de qualsevol desviació o in-
correcció identifi cades, i avaluarà 
el seu possible efecte sobre l’ob-
jectiu perseguit. Aquestes desvia-
cions o incorreccions poden ser 
intencionades i poden ser indicati-
ves de la possibilitat de frau.

4. Extrapolació de les incorrec-
cions. En el cas de proves en de-
tall, l’auditor extrapolarà les incor-

sobren 1.916 caràcters 
amb espais
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Tal com es comentava en l’article 
referent a aquest mateix tema, i 
publicat a l’Informatiu número 
148, el desenvolupament del 
model sanitari català va anar 
acompanyat de dèfi cits de fi nan-
çament estructural del sistema, 
ja que la Generalitat de Catalu-
nya no disposava dels sufi cients 
recursos per dotar pressupostà-
riament el model dissenyat i, 
d’altra banda, pel fet que molts 
dels centres, en tractar-se d’enti-
tats en la seva immensa majoria 
de naturalesa no mercantil, es 
trobaven escassament capitalit-
zats i amb difi cultats d’accés als 
mercats fi nancers. 

Aquest fet va suposar l’acumula-
ció d’un deute històric del siste-
ma sanitari català amb la Segu-
retat Social estimat en més de 
300 milions d’euros (aleshores 
uns 50.000 milions de pessetes).

Antecedents
La Llei de pressupostos generals 
de l’Estat per al 1995 va establir 
una moratòria de 10 anys sense 
interessos i amb tres anys més 
de carència en el pagament de 
deute per cotitzacions a la Segu-
retat Social de les institucions 
sanitàries de titularitat pública o 
privades sense ànim de lucre. I, a 
partir de l’exercici 1997, fi nalitzat 
el període de carència inicialment 
establert, les respectives lleis de 
pressupostos generals de l’Estat 
han vingut incorporant una dis-
posició addicional en la qual 
s’amplia anualment la carència 
en el pagament del deute històric 
amb la Seguretat Social, i es 
manté el pagament ajornat per 
un termini de 10 anys. 

Aquest fet s’ha anat repetint en 
cadascuna de les lleis de pres-
supostos de l’Estat aprovades 
des d’aleshores, fi ns a la Llei 

administracions públiques o ins-
titucions públiques o privades 
sense ànim de lucre, acollides a 
la moratòria prevista en la dispo-
sició addicional trentena de la 
Llei 41/1994, de 30 de desem-
bre, de pressupostos generals 
de l’Estat per al 1995, podran 
sol·licitar a la Tresoreria General 
de la Seguretat Social l’ampliació 
de la carència concedida a 21 
anys, juntament amb l’ampliació 
de la moratòria concedida fi ns a 
un màxim de 10 anys amb amor-
titzacions anuals”.

Hem de suposar i esperar que, 
donada la realitat del sector sani-
tari català, en la qual seria insos-
tenible el pagament del deute, i 
l’entorn actual de l’economia ca-
talana i espanyola, de grans tur-
bulències econòmiques i políti-
ques, la fórmula que fi nalment 
serà aprovada sigui la d’una 
nova pròrroga de la moratòria 
com es s’està fent des de l’any 
1995, fet que suposa posposar 
una vegada més la solució defi -
nitiva al problema. n

rals del 28 d’octubre, dins de les 
propostes d’esmenes al projecte 
de Llei de pressupostos de l’Es-
tat espanyol per al 2015, les 
dues següents:

Esmena núm. 3.570
Redacció que es proposa:
“Disposició addicional nova: 
condonació de deutes amb la 
Seguretat Social d’institucions 
sanitàries la titularitat de les 
quals tenen les administracions 
públiques o institucions sense 
ànim de lucre. 

Es condonen els deutes amb la 
Seguretat Social existents fi ns al 
31 de desembre de 1994 per a 

les institucions sanitàries titulari-
tat de les quals ostentin les ad-
ministracions públiques o institu-
cions públiques o privades sen-
se ànim de lucre que haguessin 
obtingut un ajornament de paga-
ment en virtut de la disposició 
addicional trentena de la Llei 
41/1994, de 30 de desembre, 
de pressupostos generals de 
l’Estat per al 1995”.

Esmena núm. 3.571
Als efectes d’afegir una disposi-
ció addicional nova al referit text.
Redacció que es proposa:
“Disposició addicional nova: pa-
gament de deutes amb la Segu-
retat Social d’institucions sanità-
ries la titularitat de les quals os-
tentin les administracions públi-
ques o institucions sense ànim 
de lucre.

Les institucions sanitàries la titu-
laritat de les quals ostentin les 

22/2013, de 23 de desembre, 
de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2014.

Ara ens trobem novament a les 
portes d’una nova Llei de pres-
supostos.

La solució d’aprovar anualment 
una pròrroga del període de ca-
rència, amb les corresponents 
lleis de pressupostos, no deixa 
de ser una solució provisional, 
una manera de prorrogar la solu-
ció del problema, sense afrontar-
lo de manera defi nitiva.

La solució defi nitiva a aquesta 
qüestió passaria per dues alter-

natives: o bé la condonació defi -
nitiva d’aquest deute, o bé donar 
per fi nalitzada la pràctica de 
prorrogar les carències mitjan-
çant les corresponents lleis de 
pressupostos i que la Seguretat 
Social passés a exigir el paga-
ment del deute en els terminis 
establerts de 10 anualitats. 

Resumint, podem dir que, davant 
d’aquesta situació se’ns plante-
gen tres alternatives possibles, 
dues de caràcter defi nitiu, la con-
donació del deute o el pagament 
del mateix, i una de caràcter pro-
visional, una nova pròrroga anual.

Com que assumir el pagament 
d’aquest deute seria totalment 
insostenible per al sistema sanita-
ri català, sembla que només que-
den dues alternatives possibles.

En aquest sentit, s’ha publicat al 
Butlletí Ofi cial de les Corts Gene-

MARIA JOSEP ARASA
Vicepresidenta de la Comissió d’Economia de la Salut 
mjarasa@faura-casas.com

La moratòria del deute històric dels 
centres sanitaris amb la Seguretat Social 

Comissió d’Economia de la Salut

qüestió passaria per dues alter-qüestió passaria per dues alter-qüestió passaria per dues alter-qüestió passaria per dues alter-

les institucions sanitàries titulari-les institucions sanitàries titulari-

La solució d’aprovar anualment una 
pròrroga del període de carència, amb 
les corresponents lleis de pressupostos 
no deixa de ser una solució provisional
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Reflexionant sobre el nou marc 
d’informació integrada de l’IIRC 
(International Integrated Reporting 
Council) i com ha significat això 
una oportunitat indiscutible per a la 
responsabilitat social corporativa 
(RSC) em vénen ganes de dir: 

l Ja era hora que finalment s’hagi 
integrat la informació financera 
amb la no financera, aplicant exi-
gències de qualitat i rigorositat uni-
formes, per a aquesta última, i que 
la capacitat de generar valor, pre-
sent i futur, sigui l’eix primordial en-
vers al qual girarà tota la informació 
que es generarà a l’empresa.

Amb aquesta nova visió integrada 
que ens aporta l’IIRC, una empre-
sa que incorpora la RSC com a lí-
nia estratègica del seu pla de ne-
goci veurà englobat dins del seu 
patrimoni empresarial el valor eco-
nòmic generat per les accions am-
bientals i socials que se’n deriva i 
permetrà entendre a l’inversor, i a 
la resta de grups d’interès, que el 
resultat de l’empresa no és només 
un resultat procedent del resultat 
d’explotació i el financer, sinó que 
aquest resultat final incorpora tam-
bé el resultat obtingut de la part 
social i l’ambiental, així com el re-
sultat conseqüent de l’aplicació 
d’unes pràctiques empresarials 
amb una ètica i valors que situïn 
l’empresa en un referent envers al 
territori on interactua. Ara bé, al 
mateix temps que celebro l’arriba-
da del reporting integrat, em qües-
tiono i vaig llençar també aquesta 
pregunta a la Jornada dels Econo-
mistes del passat 14 de novem-
bre, en la sessió on vam estar de-
batent sobre les noves tendències 
en anàlisi d’empreses:

l L’impacte de les polítiques de 
RSC tindrà un efecte positiu a l’ho-
ra d’obtenir finançament per part 
d’aquelles empreses que han op-

bles riscos i bondats de la compa-
nyia. Però quan parlem d’una em-
presa que ha incorporat la RSC 
com a política estratègica de ges-
tió ens preguntem:

l Com analitzen aquests experts 
financers els intangibles que gene-
ra la RSC?

l És possible que encara alguns 
analistes financers creuen que la 
RSC és una memòria a banda 
com si no tingués res a veure amb 
el resultat final que obté?

Les valoracions i l’anàlisi de les 
empreses que provinguin dels 
bancs, per a la concessió de finan-
çament, no podrà anar més enllà 
del que li permeti la normativa que 
emet el supervisor, matisant que 
aquesta anàlisi té en compte varia-
bles qualitatives, sobretot si es veu 
clar que tenen un impacte positiu 
en el compte de resultats i en la 
continuïtat de l’empresa en el 
temps. D’altra banda, les entitats 
financeres estan optant per obrir 
línies especials de finançament a 
projectes i empreses amb visió 
sostenible, ja que és una manera 
directa que aquests bancs contri-

tat per un canvi de model de crei-
xement clàssic envers un model 
de creixement sostenible? 

La creació de valor de la RSC és 
possible detallar-la i calcular els 
seus impactes econòmics en al-
guns casos, però no és senzill; en 
destaco alguns com són la maxi-
mització del benefici de l’accionis-
ta i grups d’interès, amb un criteri 
win to win (s’obté el màxim bene-
fici però amb cohesió social i amb 
respecte al medi), creació de ca-
pital humà i intel·lectual, minimit-
zació (social i ambiental), planifica-
ció dels seus processos produc-
tius per facilitar consums sosteni-
bles i responsables, col·laboració 
en projectes i iniciatives amb al-
tres grups, aprofitant xarxes de 
negocis i incidint positivament en 
el desenvolupament tecnològic...

En línies generals, els agents que 
poden formar part de l’estructura 
financera d’una empresa (inver-
sors privats, entitats financeres i 
Administració pública) realitzen 
una anàlisi economicofinancera 
dels comptes anuals que inclou 
una exhaustiva revisió de la me-
mòria per tal d’identificar els possi-

ELENA JORDÀ SANTANA 
Economista, membre de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat  
i Certified European Financial Analyst (CEFA) 
elena.jorda@economistes.cat

La creació del valor econòmic  
de la RSC i el seu finançament

A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

bueixin també a implantar-la, en la 
seva política de negoci.

Tenint en compte les limitacions 
anteriors, serà al sector privat a 
qui pertocarà el paper de dina-
mitzador en aquesta nova etapa 
que s’obre, tenint una visió més 
àmplia a l’hora de valorar els in-
tangibles resultants de la RSC en 
els seus estudis; no estarà sol en 
aquest camí, ja que l’Administra-
ció pública té un gran paper com 
a impulsora de línies de finança-
ment especials a companyies 
que hagin incorporat el vector 
sostenible en el seu model de 
creixement. L’impuls a aquest ti-
pus d’iniciatives comença a ser 
prioritari per a moltes institucions 
en obtenir un doble benefici 
d’aquests recursos: en forma de 
rendiment econòmic i en forma 
rendiment que reverteix directa-
ment a la societat i al medi, del 
territori que administra.

Això em fa venir al cap una frase 
que vaig llegir un dia en una novel-
la històrica molt apassionant: “Un 
abisme no se salva amb petites 
passes, sinó amb un gran salt. És 
normal que vacil·lis abans de pren-
dre l’impuls, que dubtis, que fla-
quegis, però un valent no és aquell 
que no sent por, sinó qui tenint por 
és capaç d’enfrontar-se a ella i su-
perar-la” (Amós Milton. El abogado 
de Indias, 2011). I gràcies al gran 
salt que van fer molts valents anys 
enrere, avui ens trobem ja en 
aquest punt. n

La CEiS ha acabat l’any conten-
ta d’haver aconseguit les fites 
marcades per al 2014 i amb el 
valor afegit de tenir la possibilitat 
de prendre part en una de les 
sessions de la Jornada de 
l’Economista debatent L’ener-
gia del segle XXI. Ponents molt 
rigorosos en les seves exposici-

Resum d’activitats
MARTA ROCA LAMOLLA 
Economista i vicepresidenta de la Comissió  
d’Economia i Sostenibilitat  
martaroc.ind@economistes.com

ons, poc temps de debat, que 
sempre enriqueix molt, però 
amb resultats satisfactoris. 

Quasi acabat el treball d’eco-
nomia verda, i en procés de 
tancar format per al proper es-
tudi del 2015, que promet ser 
interessant. 

Finalitzant el postgrau d’Economia 
verda i amb un nou programa per 
al segon que comença el febrer. 

Assistència a actes de RSC (pre-
sentació de l’estratègia espanyola a 
ENDESA, al Palau Macaya organit-
zat per l’FFA i el Club de Roma so-
bre Energia), de la nova plataforma 
d’estratègia de RSC per al Consell 
de Cambres i Generalitat i altres. 

Tenim col·legiats nouvinguts que 
esperem acollir en la propera reunió 
i continuo demanant als qui us inte-
ressi venir que estarem molt con-
tents d’integrar-vos. Animeu-vos! n
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vor de 55.600 euros, encara que 
la dispersió al voltant d’aquesta 
mitjana és molt alta, ja que oscil·la 
entre 500 com a mínim i 
1.000.000 com a màxim. Per a 
l’aportació mitjana de capital lla-
vor, el fi nançament cobert pel ma-
teix emprenedor està a l’entorn 
del 40% (21.885 euros), del qual 
ell aporta de la seva butxaca de 
mitjana tres quartes parts.

Un senyal de la potencialment 
baixa qualitat de moltes d’aques-
tes iniciatives és que en el 50% el 
seu capital llavor ha estat de com 
a màxim 15.000 euros i en el 75% 
de com a màxim 30.000 euros. 

El 2013 aproximadament 5 de 
cada 10 emprenedors naixents 
van aportar el 100% del capital 
llavor amb fons propis, mentre 
que el 2012 havien estat 7 de 
cada 10.

Aquest resultat, unit a la disminu-
ció del percentatge de població 
adulta que ha invertit en negocis 
de terceres persones l’últim any, 
sembla indicar que ha millorat la 
possibilitat d’obtenció de fons ali-
ens, si bé per valorar-lo adequa-
dament cal tenir en compte que 
veníem de mínims històrics.

Expectatives de creixement
Amb independència del criteri uti-
litzat per mesurar-lo, el creixement 
és un fenomen que presenta un 
alt grau d’heterogeneïtat. En 
aquest sentit, diversos autors han 
posat en relleu l’existència de dife-
rents patrons de creixement de 
les noves empreses, dedicant una 

L’Informe GEM-Catalunya 2013 
revisa una sèrie de factors comu-
nament identifi cats com a deter-
minants a l’hora d’explicar la crea-
ció de noves empreses. A conti-
nuació, es detallen els resultats 
relacionats amb els aspectes ge-
nerals del negoci, el fi nançament 
de l’activitat emprenedora naixent 
i les expectatives de creixement.

Aspectes generals del negoci
La major part de les iniciatives 
emprenedores en fase inicial per-
tany al sector orientat al consum 
(48%), seguides de les orientades 
als serveis a empreses (30%) i a 
transformació (21%). El sector 
que registra menys activitat és 
l’extractiu o primari (2%).

Un dels canvis fonamentals que 
es detecta és que el 2006 el pes 
de les empreses orientades al 
consum i les dedicades a la 
transformació era similar, mentre 
que el 2013 el percentatge de les 
primeres més que duplicava el de 
les segones.

Les dues variables que confi guren 
la dimensió d’una nova empresa 
són el nombre de treballadors i el 
volum de vendes. El projecte GEM 
s’ocupa de la primera. Igual com 
en anys anteriors, la majoria són 
microempreses, però, des de l’en-
trada de la crisi, cada vegada de 
mida més petita. Aproximadament 
el 90% són empreses de menys 
de cinc treballadors, i gairebé la 
meitat (48%) no té treballadors. 
Aquesta opció d’autoocupació ha 
passat del 17% el 2005 al 56% el 
2010, i a l’actual 48%, la mateixa 
xifra que per als consolidats.

Finançament de l’activitat 
emprenedora naixent
El fi nançament és un dels factors 
de l’entorn que més condiciona 

les característiques de l’activitat 
emprenedora, així com les seves 
aspiracions de creixement, inno-
vació, internacionalització o in-
corporació de tecnologia; a més, 
requereix diferents tipus de fi nan-
çament segons la fase del seu 
cicle de vida.

El fi nançament de l’activitat em-
prenedora naixent és complicat si 
sortim de les vies habituals: la fa-
mília, els amics o els inversors in-
formals, i això és així a causa de 
la difi cultat d’avaluar la qualitat 
creditícia de l’emprenedor. En les 
fases inicials, sobretot la naixent, 
a causa d’aquesta opacitat infor-

mativa, les empreses experimen-
ten elevades difi cultats per acce-
dir a les fonts de fi nançament ex-
ternes “intermèdies”, ja sigui 
bancs, business angels formals o 
fons de capital risc. A més, 
aquests dos últims difícilment no 
entren en fases primerenques: 
s’ha produït gradualment una de-
mora voluntària en la seva entra-
da i s’inclinen per etapes més 
avançades.

A tot això cal afegir que durant 
aquests últims anys, a més d’un 
fi nançament car per la crisi del 
deute sobirà, la restricció credití-
cia ha estat brutal i ha afectat se-
riosament, fi ns i tot, el fi nança-
ment de la tresoreria, de les pòlis-
ses de crèdit.

Les dades que es presenten reve-
len que les empreses posades en 
marxa aquest any a Catalunya ne-
cessiten de mitjana un capital lla-

atenció especial al grup d’empre-
ses gaseles o d’alt creixement.

El projecte GEM estudia el creixe-
ment a través de l’evolució espe-
rada de la mida de la plantilla al 
cap de cinc anys. Les expectati-
ves han millorat a Catalunya res-
pecte al 2012, any en què es va 
tocar fons, en els emprenedors en 
fase inicial: “sense treballadors” 
ha passat del 35 al 23%; “d’1-5”, 
del 43 al 47%; “de 6-19”, del 7 al 
12%, i “més de 20 treballadors”, 
del 2 al 5%. No obstant això, una 
quarta part espera dins de cinc 
anys continuar sense treballadors 
i gairebé la meitat amb una planti-
lla d’un a cinc treballadors.

Més preocupants són les expec-
tatives del col·lectiu dels consoli-
dats, en què un 41% dels quals 
espera no tenir cap treballador 
dins de cinc anys i un 29%, entre 
un i cinc, mentre que un 19% no 
sap què passarà. Només en un 
11% dels casos s’espera que 
l’empresa tingui una plantilla de 
més de cinc treballadors, xifra 
similar a la dimensió actual de les 
empreses.

Per tant, l’activitat emprenedora 
no té perspectiva de ser creadora 
d’ocupació a mitjà termini i la que 
en creï, com ja s’ha assenyalat 
abans, serà fonamentalment en el 
sector terciari. ■

AMADEU IBARZ
Economista
emprenedoria@coleconomistes.cat

L’activitat emprenedora i la creació 
d’empreses a Catalunya durant l’any 2013

a causa d’aquesta opacitat infor-a causa d’aquesta opacitat infor-a causa d’aquesta opacitat infor-a causa d’aquesta opacitat infor-

El 2013 aproximadament 5 de El 2013 aproximadament 5 de 

L’activitat emprenedora no té 
perspectiva de ser creadora d’ocupació 

a mitjà termini i la que creï serà 
fonamentalment en el sector terciari
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inversions es feien únicament ba-
sant-se en criteris qualitatius de 
política d’empresa. Els números es 
feien després, si es feien, i era a 
posteriori per reforçar el resultat 
que al responsable de les decisions 
estratègiques li interessava.

La teoria d’opcions sembla que po-
dria permetre la valoració d’oportu-

Aquest article està basat en el tre-
ball del professor Pablo Fernán-
dez (IESE) desenvolupat el mes 
d’agost del 2008.

Les fórmules de valoració d’opci-
ons fi nanceres es basen en l’arbi-
tratge (la possibilitat de formar una 
cartera rèplica que proporciona 
uns fl uxos idèntics als de l’opció 
fi nancera) i són molt exactes. Per 
aquesta raó, quasi mai té sentit uti-
litzar directament aquestes fórmu-
les per valorar opcions reals (quan 
el subjacent és un actiu real i no fi -
nancer). Tanmateix, es poden 
adaptar les fórmules per tenir en 
compte la no replicabilitat. Les 
principals difi cultats que trobem 
per valorar opcions reals són:

l Per defi nir els paràmetres neces-
saris per valorar les opcions reals.

l Per defi nir i quantifi car la volatili-
tat de les fonts d’incertesa.

l Per calibrar l’exclusivitat de l’op-
ció.

Aquests tres factors fan que la va-
loració de les opcions reals sigui, 
en general, difícil i quasi sempre 
molt menys exacta i més qüestio-
nable que la valoració de les opci-
ons fi nanceres. A més, és més di-
fícil comunicar la valoració de les 
opcions reals que la d’un projecte 
d’inversió ordinari per la seva com-
plexitat tècnica més alta. La valora-
ció d’una empresa o d’un projecte 
que proporciona algun tipus de fl e-
xibilitat futura (opcions reals) no es 
pot fer correctament amb les tèc-
niques tradicionals d’actualització 
de fl uxos futurs (VAN o TIR, el DCF 
es basa en el VAN).

Una opció real està present en un 
projecte d’inversió quan hi ha al-
guna possibilitat futura d’actuació 

depenent del preu futur del petro-
li. El disseny d’un nou producte 
és també una opció real; l’empre-
sa té l’opció d’ampliar instal-
lacions productives o de cancel-
lar la distribució en funció del 
creixement futur del mercat. O les 
inversions en R+D també s’hauri-
en d’analitzar tenint en compte 
les opcions reals.

nitats estratègiques dels projectes. 
L’anàlisi quantitativa de les opcions, 
juntament amb l’anàlisi qualitativa i 
estratègica de la política d’empre-
sa, permet prendre decisions més 
correctes i racionals. Al quadre 1 hi 
ha opcions presents en molts pro-
jectes d’inversió com és l’opció 
d’ampliar el projecte, la d’ajornar la 
inversió o la d’utilitzar la inversió per 
a usos alternatius.

També es parla d’opcions com-
postes que són aquelles que, en 
exercir-les, ens proporcionen no-
ves opcions o opcions arc iris (rain-
bow options) a les quals tenen més 
d’una font d’incertesa. Per exem-
ple, una explotació petrolífera en 
què la incertesa prové del preu del 
petroli, d’una quantitat de barrils o 
d’uns incerts costos d’extracció. 
Els factors que determinen el valor 
d’una opció fi nancera són ben dife-
rents als que afecten una opció 
real. Les diferències en els paràme-
tres es mostren en el quadre 2.

La conclusió és que, si no es po-
den replicar les opcions reals, és 
inapropiat utilitzar les fórmules 
d’opcions fi nanceres per valorar les 
reals, ja que aquestes fórmules es 
basen en l’existència d’una cartera 
rèplica. Per això, cal tenir en comp-
te determinades consideracions en 
l’aplicació pràctica de la teoria 
d’opcions a l’anàlisi de projectes 
d’inversió. No entrarem a fons en 
aquestes consideracions per la 
complexitat tècnica i perquè sobre-
passa de lluny l’objectiu d’aquest 
article, que és donar a conèixer 
aquesta nova aproximació a la va-
loració d’un projecte d’inversió. 

Pensem que pot donar solució a 
algun dels inconvenients històrics 
de la valoració d’empreses a tra-
vés del tradicional DFC (descomp-
te de fl uxos de caixa). n

EMILI BATLLE
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La teoria d’opcions aplicada a la 
valoració d’empreses és realment viable?

inversions es feien únicament ba-inversions es feien únicament ba-

L’anàlisi quantitativa de les opcions, 
juntament amb l’anàlisi qualitativa 
i estratègica de la política d’empresa, 

permet prendre decisions més correctes
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Quadre 1. Opcions reals
 Opcions Opcions de creixement Opcions
 contractuals /aprenentatge de fl exibilitat 

 Concessions petrolíferes Ampliar Ajornament d’inversió
 Concessions mineres R+D Reduir el projecte
 Franquícies Adquisicions Usos alternatius
  Aprenentatge Renegociació de contractes
  Nous negocis Outsourcing

  Nous clients Abandonar
  Iniciativa d’Internet Tancament temporal
   Modifi cació de productes

Opció fi nancera

Preu de l’acció
Preu d’exercici

Interès sense risc
Volatilitat

Temps fi ns a l’exercici
Dividends

El seu valor no depèn 
de la revaloració 

esperada del subjacent

L’exercici de l’opció 
és instantani

Opció real

Valor esperat dels fl uxos
Cost de la inversió

Taxa de descompte amb risc
Volatilitat dels fl uxos esperats

Temps fi ns a l’exercici
Manteniment de l’opció

El seu valor depèn 
de la revaloració

esperada del subjacent

L’exercici de l’opció 
no és instantani

en saber-ne la resolució d’alguna 
incertesa actual.

Un bon exemple d’opció real són 
les concessions petrolíferes; el 
pou de petroli s’explotarà o no 

Des de l’àmbit de la política d’em-
presa sempre s’ha trobat a faltar 
una eina per valorar les implicaci-
ons estratègiques dels projectes 
d’inversió. Abans d’aplicar la teoria 
d’opcions reals, la majoria de noves 

Quadre 2
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Continua la recuperació 
Segons estimacions de l’FMI, la 
recuperació mundial continua, 
però és fràgil, dispar i desigual i, 
a més, recentment palesa un rit-
me més feble que el previst a 
començament de l’exercici 
2014. Aquest deteriorament és 
fruit de la forta càrrega del deute 
i de l’elevat atur en el món de-
senvolupat i de les perspectives 
menys optimistes en les econo-
mies emergents, amb una inver-
sió que és menor del previst. A 
principi del mes d’octubre preve-
ia que el creixement mundial mit-
jà seria d’un 3,3% el 2014, la 
mateixa taxa que l’exercici ante-
rior, i d’un 3,8% el 2015. Als paï-

sos avançats s’espera que l’eco-
nomia augmenti un 2,3% durant 
el proper any (l’1,8% el 2014), 
amb els Estats Units al capda-
vant, mentre que les economies 
dels mercats emergents i en de-
senvolupament registraran una 
pujada d’un 5,0% (el 4,4% el 
2014), amb els països asiàtics 
com a líders.

Previsions a Espanya
En aquest context, Espanya ex-
perimentarà el 2015 un creixe-
ment del PIB d’un 2,0% segons 
el panell d’experts, una taxa su-
perior a l’1,7% que anticipen di-
versos organismes internacio-
nals, però totalment coincident 
amb el que espera el Govern es-
tatal i el Banc d’Espanya. El pa-
tró d’aquest creixement es man-
té, amb una aportació més alta 
de la demanda interna que del 
sector exterior, i amb unes pers-
pectives més optimistes en els 

L’exercici 2013 va marcar un punt 
d’infl exió en l’evolució de la crisi 
econòmica dels darrers anys. 
Després de l’estiu es va iniciar un 
repunt dels indicadors, gràcies a 
una certa correcció dels desequi-
libris, a unes menors tensions de 
la crisi del deute europeu i a una 
recuperació de la confi ança en 
l’economia interna, cosa que es 
va palesar, entre d’altres, en una 
davallada de la prima de risc i un 
millor accés al fi nançament ex-
tern. El 2013 va fi nalitzar amb un 
descens global del PIB estatal 
d’un 1,2% (-1,6% el 2012), però 
amb moderacions en les davalla-
des trimestrals interanuals i amb 
creixements en les taxes intertri-
mestrals durant la segona meitat 
de l’any, així com amb revisions a 
l’alça de les previsions. Cal desta-
car el millor comportament de la 
demanda interna, sobretot del 
consum familiar i de la formació 
bruta en béns d’equipament, 
cosa que va suposar un augment 
de les importacions, en paral·lel 
amb la marxa ascendent de les 
exportacions i del turisme.

Bones perspectives
L’any 2014 va començar amb 
bones –encara que moderades– 
vibracions, dins d’un marc ca-
racteritzat pel convenciment que 
la recuperació espanyola serà 
lenta i llarga. El primer semestre 
refl ecteix un creixement accele-
rat de l’economia, amb un incre-
ment del PIB d’un 0,5% el primer 
trimestre i d’un 1,2% el segon i 
amb alces intertrimestrals. 

El patró ha estat similar al de la 
segona meitat del 2013, en què 
cal esmentar la intensitat de la 
recuperació de les diverses 
magnituds, l’aportació positiva 
del consum públic i la desacce-
leració en el creixement de les 
exportacions. Això últim i la recu-

peració de les importacions va 
provocar un dèfi cit de la balança 
per compte corrent entre el ge-
ner i l’agost, davant del superàvit 
del mateix període del 2013. Des 
del costat de l’oferta, els serveis 
i la indústria van ser els sectors 
més dinàmics. 

Després de l’estiu, s’ha mantin-
gut el ritme de creixement si bé a 
taxes més moderades tant en el 
tercer com en el quart trimestres, 
en un entorn europeu d’estanca-
ment i molts dubtes. En el tercer 
trimestre, Espanya va ser el ter-
cer país de la zona euro amb 
més dinamisme, mentre que 
d’altres patien caigudes, com 

Itàlia, o pràcticament no creixien, 
com Alemanya. El consum privat 
i la inversió en equipament van 
ser els principals protagonistes, 
alhora que el consum públic i la 
inversió en construcció van mi-
llorar els registres. El sector exte-
rior va fer una aportació negativa 
al PIB a causa de la feblesa de 
les exportacions i la recuperació 
de les importacions. L’agricultura 
i els serveis van ser els sectors 
amb més creixement, destacant 
en aquest darrer les activitats 
professionals, les telecomunica-
cions, el comerç i l’hostaleria. 

Per al global del 2014, el panell 
de previsions de 18 institucions 
expertes (vegeu el quadre) que 
elabora FUNCAS espera que el 
PIB estatal creixi un 1,3%, en lí-
nia amb les previsions que fan el 
Govern espanyol, el Banc d’Es-
panya, el Fons Monetari Interna-
cional (FMI) i l’OCDE.

diversos components del PIB 
que les que anticipen l’FMI o la 
Comissió Europea. S’espera 
que, a partir del primer trimestre 
de l’exercici, guanyi impuls el di-
namisme, amb alces intertrimes-
trals del 0,5 i del 0,6%.

Es preveu que la demanda inte-
rior registri durant el 2015 una 
acceleració i que assoleixi un 
creixement d’un 1,8%, davant  
l’1,4% de l’exercici anterior. Dins 
d’aquesta, el consum privat 
pràcticament mantindrà el dina-
misme del 2014, amb una taxa 
d’un 1,9% (el 2,0% el 2014), ani-
mat per la recuperació de la ren-
da familiar i per la lenta millora 
de l’ocupació. Per la seva part, 
el consum públic experimentarà 
un estancament, després de la 
lleugera activació de l’any pas-
sat (el 0,3% el 2014) pel relaxa-
ment en l’ajustament de la des-
pesa. En altre sentit, la formació 
bruta de capital fi x es recuperarà 
de manera important, amb un 
increment d’un 3,5%, per sobre 
del 0,8% del 2014. Al respecte, 
cal esmentar la moderació en el 
dinamisme de la inversió en 
equipament, que augmentarà 
un 6,9% (el 8,4% el 2014), i la 
recuperació de la inversió en 
construcció, que pujarà un 1,2% 
(-3,9% el 2014). D’altra banda, 
s’estima que l’activitat industrial 
millori l’any 2015 i s’assoleixi un 
creixement de la producció en 
terme d’IPI (índex de producció 
industrial) d’un 2,4%, taxa supe-
rior a l’1,8% del 2014. El sector 
exterior espanyol es caracterit-
zarà el 2015 per una acceleració 
tant de les exportacions com de 
les importacions i per una contri-
bució positiva al PIB. Les prime-
res creixeran un 5,1%, superant 
l’ascens d’un 4,2% del 2014. 
D’altra banda, les importacions 
registraran un increment d’un 
5,2%, per sobre del 4,9% de 
l’exercici anterior, animades pel 
dinamisme del mercat interior i 
els seus components de de-
manda i d’oferta. En global s’es-
pera un superàvit de la balança 
per compte corrent d’un 0,8% 
en termes de PIB, una mica més 
que el 0,5% del 2014.

sos avançats s’espera que l’eco-sos avançats s’espera que l’eco-

Segons estimacions de l’FMI, la recuperació 
mundial continua, però és fràgil, dispar i 

desigual i, a més, recentment palesa un ritme 
més feble que el previst a principi del 2014

ÀNGEL HERMOSILLA
Economista
hermosilla@economistes.com

Espanya, consolidació de 
la recuperació el 2015?

A L  V O S T R E  S E R V E I
Noticiari d’economia
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L’ocupació mantindrà durant el 
2015 el seu lent ritme de progres-
sió alcista, amb una millora de les 
previsions. Es preveu que creixi 
un 1,5%, per sobre del 0,8% de 
l’exercici anterior. En paral·lel, la 
taxa d’atur es continuarà reduint. 
S’espera un percentatge d’un 
23,0% el 2015, punt i mig per 
sota de l’assolit el 2014.

Per al 2015, s’estima que les 
pressions inflacionistes continuïn 
sent reduïdes, tot i que superiors 
a les de l’exercici passat, en què 
s’han caracteritzat per les dava-
llades dels preus dels aliments i 
del petroli. S’anticipa que l’IPC 
pugi un 0,7% de taxa mitjana 
anual i que la taxa interanual del 
mes de desembre s’enlairi fins a 
l’1,0%, després de l’estancament 
previst per al 2014. D’altra banda, 
la productivitat augmentarà un 
0,4% el 2015 (el 0,5% el 2014), 
mentre que els costos laborals 
unitaris no patiran cap canvi 
(-0,3% el 2014). D’aquesta ma-
nera, els nivells de competitivitat 
nominal de l’economia espanyola 
continuaran el 2015 la senda de 
recuperació dels darrers anys.

El dèficit de les administracions 
públiques registrarà una millora 
el 2015 en comparació amb el 
2014, exercici en el qual s’ha su-
perat l’objectiu fixat. Concreta-
ment, s’espera que el saldo sigui 
de -4,5% sobre el PIB, per sota 
del -5,6% que s’espera per a 
l’any anterior. Es mantindrà, 
doncs, la inèrcia correctora dels 
últims anys, cosa que permetrà 
reduir a menys de la meitat el dè-
ficit del 2012. 

Per últim, no s’esperen canvis en 
els tipus d’interès a curt i llarg 
termini durant la primera meitat 
del 2015, tot i que els experts els 
consideren força baixos, des-
prés dels descensos registrats 
l’estiu del 2014, especialment en 
el cas dels tipus a curt termini. 
D’altra banda, es preveu que el 
tipus de canvi de l’euro davant 
del dòlar continuï depreciant-se 
en els primers sis mesos del 
2015, ja que es considera que el 
seu nivell encara és elevat. n

Magnituds econòmiques 2012 2013 Prev.  Previsió 2015 *
   2014 * Mitjana  Mín./Màx.

PIB -1,6 -1,2 1,3 2,0  1,7/2,2

Consum de les llars -2,8 -2,1 2,0 1,9  1,5/2,9

Consum públic -4,8 -2,3 0,3 0,0  -2,0/1,2

Formació bruta de capital fix -7,0 -5,0 0,8 3,5  2,0/4,4

Saldo AAPP (% PIB) ** -10,6 -7,1 -5,6  -4,5  -5,0/-4,2

Ocupació -4,8 -3,4 0,8 1,5  1,4/1,9

Taxa d’atur (% població activa) 24,8 26,1 24,5  23,0  22,4/23,5

IPC (mitjana anual) 2,4 1,4 0,0 0,7  0,4/1,0

Exportacions 2,1 4,9 4,2 5,1  4,5/6,9

Importacions -5,7 0,4 4,9 5,2  4,0/6,1

*Les previsions corresponen a la mitjana aritmètica de les estimacions efectuades per un 
panell de 18 institucions expertes: Analistas Financieros Internacionales (AFI), Banco Bil-Analistas Financieros Internacionales (AFI), Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria (BBVA), Bankia, CatalunyaCaixa, Cemex, Centro de Estudios 
Economía de Madrid (CEEM-URJC), Centro de Predicción Económica (CEPREDE-
UAM), CEOE, Esade, Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), Instituto Complu-
tense de Análisis Económico (ICAE-UCM), Instituto de Estudios Económicos (IEE),  
Instituto de Macroeconomía y Finanzas (Universidad CJC), Instituto Flores de Lemus (IFL-
UC3M), Intermoney, La Caixa, Repsol, Santander i Solchaga, Recio & Asociados. Publi-. Publi-
cades a Panel de previsiones de la economía española. Noviembre 2014, 12 de novem-
bre de 2014, Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).
**Exclou pèrdues per ajuts a entitats financeres.

Font: INE i Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).

 Previsions econòmiques 
 per a Espanya. 2012-2015 

 (% variació anual)

01-20 separata CF.indd   9 21/01/15   18:11



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

1 0  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

Mitjançant l’Ordre HAP/1732/2014 
(BOE 26/09/2014), s’han introduït 
modifi cacions en les esmentades 
declaracions informatives, que 
s’han de presentar a l’inici del 2015, 
en relació amb l’exercici 2014. 

Model 180 de retencions 
i ingressos a compte. 
Rendiments procedents de 
l’arrendament d’immobles 
urbans. Resum anual
S’aproven uns nous dissenys fí-
sics i lògics per incloure la informa-
ció relativa a les referències cadas-
trals i a les dades necessàries per 
a la localització dels immobles ur-
bans arrendats. Amb aquesta mo-
difi cació en el resum anual de re-

tencions, les operacions d’arren-
dament d’immobles urbans que 
siguin locals de negoci i estiguin 
subjectes a retenció quedaran ex-
closes del deure declaració de 
l’arrendador en el model 347.

Model 347. Operacions 
amb terceres persones
-La declaració serà obligatòria per 
a comunitats de béns en règim de 
propietat horitzontal i per a les en-
titats o establiments privats de ca-
ràcter social (art. 20.3 LIVA), per a 
les adquisicions en general de 
béns o serveis que efectuïn al 
marge de les activitats empresari-
als o professionals, fi ns i tot encara 
que no desenvolupin activitats 
d’aquesta naturalesa.

-Els subjectes passius acollits al 
règim simplifi cat de l’IVA hauran 
d’incloure també, en la declaració, 
les adquisicions de béns i serveis 
que realitzin i que hagin de ser ob-

No es fàcil decidir un tema sobre 
fi scalitat per al número 150 de l’In-
formatiu, que s’ha de lliurar el mes 
de novembre i es farà a mans dels 
companys-lectors ben entrat el 
mes de gener del 2015, amb una 
reforma fi scal que serà aprovada el 
mes de desembre i uns pressu-
postos generals de l’Estat per al 
2015 que s’aprovaran o es publi-
caran a la fi  de desembre del 2014.

Sobre la reforma fi scal de manera 
general, ja vam provar de fer-hi un 
repàs a l’anterior número de 
l’Informatiu. I, de totes maneres, 
la premsa, sobretot l’especialitza-
da, ja s’ha fet ressò de les nove-
tats més destacades i se’n con-
tinuarà fent. 

Però entre tanta focalització en les 
novetats de la reforma fi scal que 
entrarà en vigor a partir del 2015, i 
en alguns aspectes el 2016, pot-
ser ens hem descuidat que el pas-
sat 17 d’octubre al BOE es va 
publicar la Llei 18/2014, que va 
confi rmar les mesures fi scals 
aprovades pel RD-Llei 8/2014 de 
mesures urgents per al creixe-
ment, la competitivitat i l’efi ciència 
i, per altra banda, alguns aspectes 
formals introduïts per l’Ordre Mi-
nisterial HAP/1732/2014.

l Llei 18/2014 (BOE 17/10/2014).
L’esmentada Llei 18/2014 –igual 
que el RD-Llei 8/2014– recull tres 
modifi cacions de tipus fi scal que 
han constituït un avançament d’al-
gunes de les mesures fi scals que 
contenia l’Avantprojecte de Llei de 
la reforma fi scal.

Aquestes modifi cacions van ser 
les següents:
1. Amb efectes des de l’1 de ge-
ner de 2014 i exercicis anteriors 
no prescrits, es declaren exempts 
els guanys patrimonials que po-
guessin posar-se de manifest 

com a conseqüència de la dació 
en pagament o d’un procedi-
ment d’execució hipotecària que 
afecti l’habitatge habitual del 
contribuent.

2. Amb efectes des del 5 de juliol de 
2014, s’estableix un tipus reduït 
de retenció del 15% sobre els ren-
diments derivats d’activitats profes-
sionals quan en l’exercici anterior 
els rendiments íntegres derivats 
d’aquestes activitats obtinguts pel 
contribuent haguessin estat inferi-
ors a 15.000 euros, sempre que, a 
més, aquests rendiments represen-
tin més del 75% de la suma dels 
seus rendiments íntegres d’activi-
tats econòmiques i del treball.

3. Amb efectes des de l’1 de ge-
ner de 2014, es permet la com-
pensació de les rendes negati-
ves de la base de l’estalvi deriva-
des d’operacions de deute su-
bordinat o de participacions 
preferents, o de valors rebuts a 
canvi d’aquests instruments fi -
nancers, generades amb anteri-
oritat a l’1 de gener de 2014, 
amb altres rendes positives in-
closes a la base de l’estalvi. Si 
es procedeix a restar saldo 
negatiu, es podrà compensar 
amb guanys patrimonials que 
s’integrin a la base imposable 
general, procedents de la trans-
missió d’elements patrimonials.

l Novetats en el resum anual de 
retencions i ingressos a compte 
de rendiments procedents de 
l’arrendament d’immobles ur-
bans (model 180) i en la declara-
ció anual d’operacions amb ter-
ceres persones (model 34).

jecte d’anotació en el llibre de re-
gistre de factures rebudes.

-S’amplia l’obligació d’informar 
en aquesta declaració per a les 
entitats integrades en les dife-
rents administracions públiques, 
que hauran de relacionar totes 
aquelles persones o entitats a qui 
hagin satisfet subvencions, auxilis 
o ajudes, qualsevol que sigui el 
seu import.

-Els subjectes passius que realitzin 
operacions a les quals sigui aplica-
ble el règim especial del criteri de 
caixa, així com els destinataris de 
les operacions incloses en el ma-
teix, hauran de declarar els imports 
meritats durant l’any natural con-
forme a la regla de meritació (art. 
75 LIVA) i d’acord amb els criteris 
del règim especial del criteri de cai-
xa (art. 163 terdecies LIVA).
 
-Els subjectes passius que realit-
zin operacions a les quals sigui 
aplicable el règim especial del cri-
teri de caixa i les entitats a les 
quals els sigui aplicable la Llei 
49/1960 sobre la propietat horit-
zontal subministraran tota la infor-
mació sobre una base de còmput 
anual. Així mateix, els subjectes 
passius que siguin destinataris de 
les operacions incloses en el règim 
especial del criteri de caixa hauran 
de subministrar la informació rela-
tiva a les mateixes també sobre 
una base de còmput anual.

-Es consignaran per separat d’al-
tres operacions que, si s’escau, es 
realitzin entre les mateixes parts 
les operacions en les quals el sub-
jecte passiu sigui el destinatari 
d’acord amb l’article 84.1.2 de la 
LIVA, les operacions exemptes de 
l’IVA per referir-se a béns vinculats 
o destinats a vincular-se al règim 
de dipòsit diferent dels duaners, 
així com les operacions a les quals 
sigui aplicable el règim del criteri 
de caixa.

-S’incorpora un nou camp d’iden-
tifi cació del declarant per consig-
nar el NIF-IVA en el cas d’empre-
saris o professionals establerts en 
un altre Estat membre que man-
quin de NIF. n

RICARD VIÑA ARASA
Economista i assessor fi scal del Col·legi
fi scals@coleconomistes.cat

Mesures fi scals per al creixement, 
la competitivitat i l’efi ciència

A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió d’Assessors Fiscals

tats econòmiques i del treball.tats econòmiques i del treball.tats econòmiques i del treball.tats econòmiques i del treball.

tencions, les operacions d’arren-tencions, les operacions d’arren-

S’incorpora un nou camp d’identifi cació 
del declarant per consignar el NIF-IVA en el 
cas d’empresaris o professionals establerts 

en un altre Estat membre sense NIF
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sabilitat concursal i la seva matei-
xa naturalesa jurídica, en tant que 
vincula la condemna a la cobertu-
ra, total o parcial del dèfi cit, en 
la mesura que la conducta que 
ha determinat la qualifi cació cul-
pable hagi generat o agreujat la 
insolvència. 

III. Regulació del règim de 
l’Administració concursal 
1. Nova classifi cació dels 
procediments concursals 
i l’Administració única
Se suprimeix l’article 27 de la Llei 
concursal que recollia els con-
cursos d’especial transcendèn-
cia, i s’incorpora una nova clas-
sifi cació dels procediments con-

cursals, que podran qualifi car-se 
com de petits, mitjans o de gran 
mesura (les característiques que 
permetran diferenciar aquestes 
tres categories es confi guraran 
reglamentàriament). 

El canvi substancial introduït 
amb aquesta nova classifi cació 
de concursos, depenent de la 
seva grandària, és que, llevat ex-
cepcions molt específi ques, 
l’Administració concursal estarà 
integrada per un únic membre 
amb independència de la classe 
de concurs del qual es tracti. 

Excepcionalment, es preveu que 
en aquells concursos en què hi 
hagi una causa d’interès públic 
que ho justifi qui, el jutge podrà 
designar com a segon adminis-
trador concursal una Administra-
ció pública creditora o una enti-
tat de dret públic creditora vincu-
lada o que en depengui. 

La nova Llei 17/2014, de 30 de 
setembre, adopta mesures ur-
gents en matèria de refi nança-
ment i reestructuració del deute 
empresarial

I. Entrada en vigor i fi nalitat
La Llei 17/2014, de 30 de se-
tembre, que va entrar en vigor el 
passat 1 d’octubre confi rma les 
modifi cacions introduïdes en la 
Llei concursal pel text del Reial 
Decret-Llei 4/2014, de 7 de 
març, consistents en l’adopció 
de les mesures necessàries per 
a la reestructuració viable del 
deute fi nancer, que afavoreix 
l’alleujament de la càrrega fi nan-
cera de les empreses, que tot i 
tenir un elevat endeutament con-
tinuen sent productives, i això 
sempre respectant les legítimes 
expectatives dels creditors en el 
cobrament dels seus crèdits. A 
més, la Llei introdueix una nove-
tat en el títol II de la Llei concursal 
que regula el règim de l’Adminis-
tració concursal. 

II. Convalidació de les 
reformes del Reial Decret-
Llei 4/2014 
1. Comunicació de l’inici de les 
negociacions i suspensió de 
les execucions extrajudicials 
de béns i drets necessaris per 
a la continuïtat de l’activitat 
Es modifi ca l’article 5 de la Llei 
concursal. El deutor podrà gaudir 
de les suspensions de les execu-
cions judicials dels béns neces-
saris per a la continuïtat de la 
seva activitat professional o em-
presarial, així com de la paralitza-
ció dels procediments de cons-
trenyiment de drets, de les exe-
cucions extrajudicials de béns o 
drets que puguin resultar neces-
saris per a la continuïtat de la 
seva activitat, un cop presentada 
la comunicació d’iniciació de les 
negociacions amb els creditors. 

2. L’homologació dels acords 
de refi nançament
La Llei ha introduït diversos mati-
sos en la regulació de l’homologa-
ció dels acords de refi nançament 
de la disposició addicional quarta 
de la Llei concursal, que són: 

● Queden exclosos del concep-
te de creditors fi nancers els cre-
ditors laborals, a més dels credi-
tors comercials i creditors de 
dret públic.

● Quan un acord de refi nança-
ment prevegi la conversió de 
crèdits en capital, es permetrà 
que els creditors que no hagin 
subscrit l’acord de refi nança-

ment o que hagin mostrat la 
seva disconformitat al mateix pu-
guin optar entre la conversió del 
deute en capital o un quitament 
equivalent a l’import nominal de 
les accions o participacions que 
els correspondria subscriure. 

● A més del deutor, es preveu la 
possibilitat que qualsevol credi-
tor que hagi subscrit un acord de 
refi nançament pugui sol·licitar la 
seva homologació al jutge del 
mercantil. 

3. Responsabilitat concursal
La reforma estén l’àmbit subjectiu 
de responsabilitat als socis que 
s’hagin negat sense causa rao-
nable a la capitalització de crèdits 
en el context d’una operació de 
refi nançament. Així mateix, la re-
forma incorpora en l’article 172 
bis, en el paràgraf primer, un incís 
fi nal que afecta de manera relle-
vant l’àmbit objectiu de la respon-

2. Nou estatut de 
l’Administració concursal
La Llei incorpora un profund 
canvi en la regulació del règim de 
l’Administració concursal: 

● Inscripció. Les persones físi-
ques o jurídiques que compleixin 
amb els requisits d’aptitud i co-
neixements exigits, que vulguin 
actuar com a administradores 
concursals hauran d’inscriure’s 
en la nova Secció Quarta del Re-
gistre Públic Concursal, relativa 
als administradors concursals i 
auxiliars delegats, especifi cant 
l’àmbit territorial en què estan 
disposats a exercir, la seva titula-
ció, la realització de proves i cur-
sos específi cs i la seva experièn-
cia en anteriors procediments 
concursals. 

● Designació. Els administra-
dors concursals seran designats 
per ordre correlatiu de la llista 
que fi guri en la Secció Quarta 
del Registre Públic Concursal, si 
bé el primer seleccionat es de-
terminarà de manera aleatòria. 
En els concursos de gran mesu-
ra, el jutge podrà alterar aquesta 
manera de selecció i designar, 
de manera motivada i argumen-
tada, l’administrador concursal 
que consideri més adequat en 
funció de les característiques del 
procediment. 

● Funcions. S’incorpora un nou 
article que enuncia de manera 
exhaustiva les funcions de l’Ad-
ministració concursal i les classi-
fi ca en vuit grups. 

● Remuneració. Es determinarà 
mitjançant aranzel i atendrà al 
nombre de creditors, a l’acumu-
lació de concursos i a la mida del 
concurs. Es modifi quen els prin-
cipis rectors de la remuneració 
per incorporar-hi el principi d’efi -
ciència. La seva retribució es 
meritarà conforme vagin com-
plint les funcions previstes en 
l’article 33 de la Llei concursal. 
Així, el jutge podrà reduir la retri-
bució inicialment fi xada, de ma-
nera motivada, si considera que 
l’Administració ha incomplert les 
seves obligacions. ■

El deute empresarial a la 
Llei 17/2014, de 30 de setembre
NAYMA EL QUAZANI SANTI
Advocada a Guillem Bécares, advocats i economistes
juridic@gbae.es

subscrit l’acord de refi nança-subscrit l’acord de refi nança-

cursals, que podran qualifi car-se cursals, que podran qualifi car-se cursals, que podran qualifi car-se cursals, que podran qualifi car-se 

La reforma estén l’àmbit subjectiu de 
responsabilitat als socis que s’hagin negat 
sense causa raonable a la capitalització de 
crèdits en una operació de refi nançament
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Assessoria jurídica
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vocació eminentment divulgativa, 
proporciona les pautes per poder 
avaluar el funcionament de l’em-
presa amb una perspectiva àm-
plia, complementària a l’operativa 
del dia a dia.

La necessitat de defi nir una estra-
tègia sorgeix de les òbvies limitaci-
ons de la intuïció per conduir una 
empresa. Qualsevol estratègia pot 
ser fàcilment interpretada mirant 
enrere; però tenir una estratègia 
vol dir tenir un marc de referència 
per fer “que les coses passin”, vol 
dir decidir prendre decisions avui 
per canviar el futur del negoci. Cal 
trobar l’equilibri entre les oportuni-
tats del mercat i els recursos de 

l’empresa, que són sempre limi-
tats, i és per això que la necessi-
tat d’estratègia la situem més en 
un full de ruta que ens marqui els 
límits per a l’acció i no tant de res-
postes correctes. D’altra banda, la 
importància del control de gestió 
com a funció radica en el fet de 
vincular l’estratègia a llarg termini 
amb les accions operatives del 
dia a dia, i això implica que cal un 
seguiment de l’estratègia defi nida. 

És cert que aplicar un bon control 
de gestió no fa miracles, però aug-
menta l’aprenentatge i el coneixe-
ment sobre el negoci i sense cap 
mena de dubte ajuda a anticipar 
difi cultats, tot millorant la capacitat 
de reacció de les empreses i les 
alternatives a l’hora de prendre 
decisions. Per tal d’aproximar 
aquest aprenentatge sobre el ne-
goci a les microempreses i petits 
negocis, el redenominem com a 
autoavaluació de la gestió.

La millora de la gestió empresarial 
requereix conèixer les millors pràc-
tiques. En aquest article resumim 
un estudi que hem elaborat per tal 
de conèixer les millors pràctiques 
de gestió en el cas de les petites i 
mitjanes empreses. Per això, es va 
dur a terme un qüestionari d’ava-
luació de la gestió, centrat en la 
tipologia d’empreses amb més 
presència en el teixit industrial de 
Catalunya. Basant-se en el referit 
qüestionari es van fer quatre tallers 
de treball per obtenir informació 
sobre l’opinió dels gestors de les 
petites empreses i microempre-
ses sobre la necessitat de defi -
nir l’estratègia, de planifi car i de 
controlar la marxa de la gestió de 
l’empresa; aquests tallers van ser 
realitzats amb socis/membres de 
quatre entitats; ACCID, ACC1Ó, 
Foment del Treball i PIMEC.

Les conclusions més rellevants 
dels referits tallers van ser:
l Sobre l’entorn:
–El canvi constant difi culta la ges-
tió de l’empresa.
–Més emprenedoria per necessi-
tat que no per convicció.

l Sobre els riscos: 
–El fracàs és part de l’èxit, però 
no cal assumir més riscos dels 
necessaris.
–Falta de formació de gestió em-
presarial.

l Sobre la informació del negoci:
–Sovint es desconeixen els factors 
clau sobre els quals ha de pivotar 
l’estratègia.
–No es té en compte la informació 
no comptable.

Com es pot observar, les conclu-
sions de l’estudi van ser positives, 
des del punt de vista de l’obtenció 
d’informació rellevant, però poden 
ser una mica decebedores des de 
la perspectiva de la situació de la 

gestió diària, real, de la microem-
presa. L’empresari, el gestor, està 
superat pel dia a dia; per atendre 
els clients, les entitats fi nanceres, i 
quan refl exionen sobre quin és el 
seu model de negoci (en diferent 
terminologia, amb freqüència), o 
quan són preguntats sobre quin 
client/producte/servei li genera 
més marge, és quan tots els dub-
tes de gestió afl oren. 

Ha estat un denominador comú 
en moltes circumstàncies confon-
dre un problema econòmic (“tinc 
pèrdues”) amb un problema fi nan-
cer (“no tinc diners”), identifi cant 
directament saldo de caixa amb 
resultats del període.

Per tant, les necessitats d’infor-
mació (que no dades, no con-
fonguem els dos conceptes...), 
que sovint són argumentades 
pels gestors, van acompanyades 
en molts casos de necessitat de 
formació de gestió simple, de 
conèixer els conceptes bàsics en 
un llenguatge planer i proper al 
gestor, no sempre, ni molt menys, 
economista. Poder-se comunicar 
en un llenguatge entenedor per 
al destinatari va ser un dels reptes 
que ens vam proposar.

Basant-se en aquesta experiència 
es va desenvolupar la Guia per a 
l’autoavaluació d’empreses (AC-
CID, 2013), on es posa en valor 
la necessitat de disposar d’una 
visió estratègica del negoci per 
a qualsevol propietari o gerent 
d’empresa, així com vincular-lo 
amb les eines existents de control 
de gestió utilitzades en les empre-
ses de més dimensió. Amb una 

L’autoavaluació d’una empresa 
requereix una visió global de to-
tes les àrees fent èmfasi en els 
conceptes fonamentals per a la 
millora de la gestió empresarial, 
en la interrelació entre les àrees 
clau, la distinció entre les decisi-
ons operatives (curt termini) i les 
estratègiques (llarg termini), així 
com en la necessitat de disposar 
d’informació per al seguiment de 
la gestió. La necessitat de millorar 
la competitivitat obliga a afi nar el 
focus de les accions operatives, i 
una eina fonamental és compren-
dre el model de negoci. 

La confusió detectada en els ta-
llers efectuats entre els resultats 
generats pel negoci i les necessi-
tats de líquid de la caixa ens va fer 
veure la utilitat de la comprensió 
del concepte de la lògica econò-
mica enfocada en les necessitats 
dels clients. A partir de la utilitza-
ció del mètode Canvas, repassem 
les àrees clau de l’empresa per 
tal de focalitzar els factors clau de 
l’avantatge competitiu. Partint de 
quatre preguntes de refl exió que 
emmarquen la perspectiva global 
empresarial (que, qui, com, quant), 
s’utilitza un esquema metodològic 
basat en 16 qüestions clau que 
tracten de manera simplifi cada 
alguns conceptes de la complexa 
realitat empresarial, posant l’èmfasi 
en el present, en la planifi cació de 
l’acció futura i en el seu posterior 
seguiment. Per obtenir la informa-
ció de gestió idònia per a aquest 
seguiment, cal saber quines són 
les preguntes que ens hem de fer. 
A la guia es plantegen un total de 
65 preguntes, que proposen ele-
ments per fer la refl exió necessària 
sobre els factors clau de la gestió. 

Amb aquest autodiagnòstic s’ob-
tenen les claus necessàries per 
conèixer la seva situació empre-
sarial, tot facilitant l’anticipació de 
la identifi cació de problemes, de 
manera que possibiliti la millora en 
els resultats del negoci. Un cop 
efectuada l’autoavaluació, l’em-
presari obté una informació de la 
seva situació present que l’ajuda a 
orientar els factors clau o a reenfo-
car l’estratègia global i prendre les 
decisions oportunes. n

MARIA JESÚS BLASCO I FERNANDO CAMPA,
Professors del Departament de Gestió d’Empreses 
de la Universitat Rovira i Virgili
mjblanco@afca.cat/fernando.campa@urv.cat

L’autoavaluació
a les empreses

resultats del període.resultats del període.resultats del període.resultats del període.

l’empresa, que són sempre limi-l’empresa, que són sempre limi-

Aplicar un bon control de gestió augmenta 
l’aprenentatge i el coneixement sobre el negoci 
i ajuda a anticipar difi cultats tot millorant 

la capacitat de reacció de les empreses
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L’allau de projectes visionats al 
bizBarcelona ens va moure a 
convocar una sessió de fi ltratge 
el dia 15 de juliol, que en va in-
cloure sis, dels quals Estetic Bo-
nus, Exoticca, Itram i Artinpocket 
van ser seleccionats per al Fò-
rum del setembre, la síntesi del 
qual trobareu més avall. Vam 
aprofi tar la calma aparent de la 
canícula per preparar una tardor 
que s’anunciava mogudeta. 

Economistes BAN fent territori
l Incubadora a l’Alt Empordà 
Coincidint amb l’assistència al 3r 
Fòrum d’Inversió Figueres-Alt Em-
pordà, el 2 d’octubre, vam establir 
un principi d’acord de col-
laboració amb el seu projecte d’in-
cubadora. Des d’Economistes 
BAN canalitzarem els projectes 
prou consistents per presentar-los 
als nostres inversors.

l Saló de l’emprenedor 
Celebrat en el marc de la Fira de 
Mostres de Girona, sota el lema 
Negoci i talent actiu. Una bona 
oportunitat per difondre el missat-
ge d’Economistes BAN. 

l Marató emprenedora
Igualada, la capital de l’Anoia, ho 
ha estat també de l’emprenedoria, 
el cap de setmana del 15 i 16 de 
novembre. Organitzada per la 
Jove Cambra Internacional (JCI) 
d’Igualada, va comptar amb parti-
cipants d’alt nivell, culminant amb 
un concurs de start-ups al qual es 
van presentar 14 projectes. Eco-
nomistes BAN n’ha estat la xarxa 
de referència exclusivament, parti-
cipant tant al programa formatiu 
com al jurat del concurs (més in-
formació a www.igualada.biz). 

Enquesta d’Ivàlua 
L’Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques (Ivàlua) està 
realitzant un estudi sobre inversió 

1st Smart Cities 
Investment Forum
Economistes BAN ha participat 
en el primer fòrum inversor enfo-
cat a projectes per a ciutats intel-
ligents, tot col·laborant amb els 
coorganitzadors (Barcelona Acti-
va, COAC i Fira) tant en les eta-
pes prèvies, aportant-hi know-
how i projectes i participant en la 
fase de deal screening (selecció), 
com en la seva celebració, el 19 
de novembre a l’Smart City Expo 
World Congress.

III Congrés de Business Angels 
Organitzat per AEBAN el 20 de 
novembre, a la seu de l’IQS de 
Barcelona. Inaugurat per Felip 
Puig, conseller d’Empresa i Ocu-
pació de la Generalitat de Catalu-
nya, va comptar amb un progra-
ma de primera línia i networking 
de nivell, amb una nodrida repre-
sentació d’integrants de la nostra 
xarxa. Cal destacar les dues po-
nències sobre instruments públics 
de coinversió i sobre crowdfun-

ding i plataformes de fi nançament 
alternatiu. Altrament, les taules ro-

dones van tractar sobre Desinver-
sions, Construint cartera, Fons 
que coinverteixen en business an-
gels i Estructures alternatives d’in-
versió en start-ups. 

Els premis AEBAN, de nova crea-
ció, es van entregar en les quatre 
categories: Desinversió més 
atractiva, Millor xarxa de business 
angels, Millor business angel i Pro-
jecte més seductor (més informa-
ció a www.aeban-es/congreso). 

privada en start-ups. Economistes 
BAN ha participat en l’enquesta 
mitjançant una entrevista en pro-
funditat amb l’analista de l’ens.

Conveni amb el Clúster de 
la Indústria de l’Automoció 
de Catalunya (CIAC) 
El 5 de novembre, el degà del 
Col·legi, Joan B. Casas, i el presi-
dent del clúster, Vicenç Aguilera, 
van signar un conveni per dur a 
terme accions que contribueixin a 
impulsar el sector de l’automoció 
català i, per extensió, a moure 
l’activitat empresarial a Catalu-
nya. Aquest acord permetrà que 
projectes i empreses d’aquest 
sector nodreixin els fòrums d’in-

versió que organitza Economis-
tes BAN.

Estan previstes accions de for-
mació als business angels sobre 
les claus per invertir en el sector 
de l’automoció i formació als em-
presaris del sector per familiarit-
zar-los en el funcionament d’un 
procés inversor d’aquest tipus. 

També es preveuen fòrums te-
màtics, cursos o seminaris sobre 
valoració de les empreses d’au-
tomoció o tendències del sector 
i oportunitats d’inversió.

XAVIER OLLÉ
Economista i responsable de desenvolupament 
d’Economistes BAN 
economistesban@coleconomistes.cat

Intensitat 
en l’activitat

10è Fòrum Inversor 
A l’Auditori del CEC, el dia 18 de 
setembre, s’hi van presentar els 
següents projectes empresarials:

l Smartbrain. Programa interactiu 
d’e-health sobre salut mental i auto-
nomia de la gent gran. Juan Ramón 
Llorente cerca 300.000 euros per 
fer créixer el seu desenvolupament. 

l Itram. Experts en higiene i se-
guretat alimentària per a la detec-
ció i eliminació de biofi lms. Martirià 
Latorre xifra les necessitats de fi -
nançament en 300.000 euros. 

l 4U Control. Innovador sistema 
de regulació efi cient dels sistemes 
de calefacció, fàcilment aplicable 
amb obtenció de grans estalvis. 
Javier Sáiz va presentar el projec-
te, valorant en 500.000 euros els 
recursos per desenvolupar-lo.

l Estetic Bonus. Tractaments de 
cirurgia, estètica, bellesa i salut en 
las millors clíniques i pels millors 
especialistes, pel sistema de bo-
nus. Alex Fossas, ideòleg i creador 
del projecte, xifra les necessitats 
fi nanceres per assolir expansió i 
posicionament en 400.000 euros. 

l ARTINPOCKET. Comunitat 
enfocada en l’art contemporani, 
basada en llicències digitals, que 
connecta els artistes amb els 
amants de l’art. Pep Mares està 
buscant socis disposats a aportar 
200.000 euros. 

l SnackSaludable. Gamma de 
productes d’alimentació saludable 
per a entorns urbans. David Ferre-
res i Roselyne Chane aspiren a 
reunir 350.000 euros.

Com a cloenda es va mantenir 
l’espai ritual de networking, en un 
ambient distès i proper. Si esteu 
interessats en algun projecte, feu-
nos-ho saber a economistesban@
coleconomistes.cat. n

sector nodreixin els fòrums d’in-sector nodreixin els fòrums d’in-sector nodreixin els fòrums d’in-sector nodreixin els fòrums d’in-

 i plataformes de fi nançament  i plataformes de fi nançament  i plataformes de fi nançament  i plataformes de fi nançament 

El Col·legi d’Economistes i el Clúster de 
la Indústria de l’Automoció de Catalunya 
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CURSOS PREVISTOS PER ÀREES 
GENER/MARÇ 2015

ÀREA FISCAL

Curs sobre IVA 
Durada: 33 hores.
Data: 13, 20 i 27 de gener; 3, 17 
i 24 de febrer; 3, 10, 17 i 24 de 
març; 7, 14 i 21 d’abril de 2015.
Horari: de 17.45 a 20.45 hores.

Curs sobre impostos 
municipals 
Durada: 12 hores.
Data: 14 i 21 de gener;  
4 i 11 de febrer de 2015.
Horari: de 18.00 a 21.00 hores.
 
Tancament fiscal  
i comptable de l’exercici 
2014 i novetats per al 2015 
Durada: 4,5 hores.
Data: 21 de gener de 2015.
Horari: de 9.30 a 14.00 hores.

L’auditor davant  
de la reforma fiscal 
Durada: 3 hores.
Data: 28 de gener de 2015.
Horari: de 17.00 a 20.00 hores.

La reforma fiscal  
i els administradors 
Durada: 2 hores.
Data: 16 de febrer de 2015.

La reforma fiscal  
i aspectes immobiliaris 
Durada: 2 hores.
Data: 19 de febrer de 2015.

Fiscalitat per a no professionals 
Durada: 12 hores.
Data: 17, 24 i 26 de febrer  
de 2015.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

ÀREA DE 
COMPTABILITAT  
I AUDITORIA

L’ABC de la comptabilitat. 
Com entendre i interpretar  
els estats financers 

Durada: 10 hores.
Data: 29 de gener;  
2 i 4 de febrer de 2015.
Horari: de 16.30 a 20.30 h.  
(4 de febrer de 16.30 a 18.30 
hores).

Normes Internacionals 
d’Auditoria adaptades  
a Espanya (NIA-ES) 
Durada: 37,5 hores.
Data: divendres del 30 de gener 
al 13 de març de 2015.

Curs sobre anàlisi  
i planificació  
economicofinancera
Durada: 44 hores.
Data: 3, 5, 10, 12, 17, 19,  
24 i 26 de febrer; 3, 5 i 10  
de març de 2015.
Horari: de 17.00 a 21.00 hores. 

Anàlisi d’estats financers 
Durada: 28 hores.
Data: 3, 5, 10, 12, 17,  
19 i 24 de febrer de 2015.
Horari: de 17.00 a 21.00 hores. 

Documentació  
d’auditoria-papers de treball. 
Un enfocament sota NIA 
Durada: 8 hores.
Data: 4 i 5 de febrer de 2015.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores. 

L’economista i l’auditor 
davant intangibles 
Durada: 5 hores.
Data: 10 de febrer de 2015.
Horari: de 9.00 a 14.00 hores. 

Auditoria de sistemes 
d’informació. L’auditoria  
en entorns informatitzats 
Durada: 6 hores.
Data: 12 de febrer de 2015.
Horari: de 10.00 a 14.00 hores  
i de 16.00 a 18.00 hores. 

Taller sobre estats de  
fluxos d’efectiu (EFE) 

Durada: 8 hores.
Data: 25 de febrer i 4 de  
març de 2015.
Horari: de 10.00 a 14.00 hores. 

Introducció a l’auditoria  
per a no professionals 
Durada: 12 hores.
Data: 3, 5 i 10 de març  
de 2015.
Horari: de 16.30 a 20.30 hores. 

Aspectes controvertits  
de les provisions 
Durada: 5 hores.
Data: 11 de març de 2015.
Horari: de 9.00 a 14.00 hores. 

ÀREA JURÍDICA

Reforma de la Llei de 
propietat intel·lectual 
Durada: 2 hores.
Data: 28 de gener de 2015.
Horari: de 16.00 a 18.00 hores.

Últimes modificacions  
de la Llei de societats de 
capital: aspectes rellevants
Durada: 2 hores.
Data: 28 de gener de 2015.
Horari: de 17.00 a 19.00 hores.

Actualització laboral  
2014-2015
Durada: 8 hores.
Data: 2 i 9 de febrer de 2015.
Horari: de 10.00 a 14.00 hores.

Anàlisi i gestió dels 
contractes d’assegurances 
gestionats pels  
despatxos professionals
Durada: 8 hores.
Data: 3 i 5 de febrer de 2015.
Horari: de 10.00 a 14.00 hores.

Derivació de responsabilitat 
dels administradors 
Durada: 3 hores.
Data: 3 de febrer de 2015.
Horari: de 18.00 a 21.00 hores.

Contractes laborals: curs bàsic
Durada: 12 hores.
Data: 12, 19 i 26 de febrer  
de 2015.
Horari: de 10.00 a 14.00 hores.

Curs pràctic de pèrit judicial 
Durada: 12 hores.
Data: 23 i 25 de febrer;  
2 i 4 de març de 2015.
Horari: de 17.00 a 20.00 hores.

Contractes laborals:  
curs avançat
Durada: 12 hores.
Data: 11, 18 i 25 de març  
de 2015.
Horari: de 9.30 a 13.30 hores.

Jornades sobre els 
administradors societaris 
Durada: 8 hores.
Data: 15 i 22 d’abril de 2015.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

ÀREA DE GESTIÓ 
D’EMPRESES

Taller sobre transformació, 
fusió i escissió de societats 
de capital, des de la 
perspectiva mercantil,  
fiscal i comptable-auditoria
Durada: 16 hores.
Data: 11, 18 i 25 de febrer;  
5 de març de 2015.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

ÀREA D’ECONOMIA 
FINANCERA

Gestió de ‘cash management’ 
operatiu: fluxos de cobrament 
i pagament
Durada: 8 hores.
Data: 9 i 11 de febrer de 2015.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

Planificació econòmica  
i financera: elaboració i 
posada en pràctica del  
pla de gestió operatiu
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Durada: 16 hores.
Data: 26 de febrer; 3, 5 i 10  
de març de 2015.
Horari: de 17.00 a 21.00 h.

Gestió preventiva del risc  
de clients
Durada: 8 hores.
Data: 3 i 5 de març de 2015.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

Curs de matemàtiques 
financeres
Durada: 12 hores.
Data: 9, 11, 16 i 18 de març  
de 2015.
Horari: de 16.00 a 19.00 hores.

ALTRES ÀREES

Com confeccionar informes 
de control amb taules 
dinàmiques per a  
l’àrea laboral

Durada: 5 hores.
Data: 22 de gener de 2015.
Horari: de 9.00 a 14.00 hores.

Pràctica l’anglès professional: 
‘Business and companies 
valuation in an international 
environement’ 
Durada: 4 hores.
Data: 27 i 29 de gener de 2015.
Horari: de 14.00 a 16.00 hores.

Aplicació pràctica  
de les taules dinàmiques  
a l’auditoria 
Durada: 5 hores.
Data: 29 de gener de 2015.
Horari: de 9.00 a 14.00 hores.

Postgrau d’Economia verda 
2015-2016 (2a edició)
Durada: 132 hores.
Data: del 4 de març de 2015  
al 16 de març de 2016.

Horari: dimecres de 17.00 a 
20.00 hores.

Aplicació pràctica de les 
taules dinàmiques d’Excel 
amb ‘software’ de ‘reporting’. 
Conèixer la potència de les 
taules dinàmiques utilitzades 
amb un programa  
de ‘reporting’ 
Durada: 8 hores.
Data: 24 i 26 de febrer de 2015.
Horari: de 9.30 a 13.30 hores.

ACCES per a economistes
Durada: 8 hores.
Data: 23 i 25 de febrer de 2015.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

Introducció a taules 
dinàmiques 
Durada: 5 hores.
Data: 12 de març de 2015.
Horari: de 9.00 a 14.00 hores.

Com un despatx  
o una empresa de serveis 
pot prestar serveis  
als seus clients 
Durada: 5 hores.
Data: 24 de març de 2015.
Horari: de 9.00 a 14.00 hores.

CURSOS ‘ON-LINE’

Anglès semipresencial
6 mòduls d’estudi
12 classes per telèfon/Skype 
(25 minuts, 8.00/20.00 hores)
60 microlliçons. 

Anglès ‘on-line’ 
12 mòduls d’estudi
3 tutories per telèfon/Skype 
(8.00/20.00 hores)
120 microlliçons.
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Xarxes socials

són tan clares perquè, quan un 
intermediari consolida la seva 
posició dominant, es generen 
efectes complexos. Una plata-
forma monopolista disposa de 
gran capacitat per ampliar el seu 
domini, ja que controla el pro-
ducte que ofereix i és alhora por-
ta d’entrada a un univers molt 
més ampli d’aplicacions i serveis 
complementaris als quals pro-
porciona accés. La plataforma 
té, doncs, la facultat d’exercir de 
coll d’ampolla regulador de l’ac-
cés als serveis i aplicacions més 
rellevants d’un mercat.

Vulnerabilitat dels usuaris
A més, en interactuar amb dife-
rents grups de consumidors i 
oferir múltiples serveis, gaudeix 
de diverses fonts potencials de 
benefi ci. Perquè diferents grups 
utilitzen els seus serveis i també 
perquè fa de mediadora entre 
col·lectius que es necessiten 
mútuament i que altrament no es 
podrien connectar de manera 

competent, ja que els proporcio-
na escala i interfícies efi cients.

La complexitat augmenta perquè 
a moltes plataformes i xarxes so-
cials els usuaris fi nals accedeixen 
al servei de manera gratuïta men-
tre que altres consumidors (les 
empreses anunciants) paguen 
pel seu ús. En la mesura que els 
preus estan absents a molts ser-
veis de les principals plataformes 
i que l’ús i protecció de dades és 
ignorat per molts usuaris, es pot 
acabar sent víctima de compor-
taments perjudicials.

La informació personal, 
una mercaderia valuosa
Algunes plataformes no són, 
doncs, només suports publicita-
ris, sinó eines per extreure infor-
mació sobre els usuaris i afavorir 
que els anunciants personalitzin 
les seves promocions comerci-
als. La informació personal es-

Plataformes digitals, xarxes soci-
als i altres intermediaris d’Inter-
net són els grans senyors de 
l’ecosistema digital. Alguns són 
autèntics gegants econòmics 
que competeixen directament 
amb les operadores de teleco-
municacions, que es fusionen o 
absorbeixen competidors a uns 
preus astronòmics i que s’obren 
pas en altres sectors cercant no-
ves fonts de negoci.

Preus i conductes
Aquests comportaments generen 
no poques preocupacions a les 
autoritats responsables de defen-
sar la competència, sobrepassa-
des per la velocitat i magnitud dels 
canvis i perquè el seu arsenal teò-
ric és poc escaient per interpretar 
la realitat de la indústria i els mer-
cats digitals. Analitzem les con-
ductes dels actors en funció de 
com afecten els preus o l’estructu-
ra del mercat però es tracta de 
mercats tecnològicament molt di-
nàmics i en transició on no es 
competeix ajustant preus per gua-
nyar quota de mercat sinó mitjan-
çant innovacions i millores a l’ofer-
ta i prestacions dels productes, 
amb la fi nalitat d’arrabassar tot el 
mercat a la plataforma dominant. 
La competència té un caràcter 
més seqüencial que simultani i 
succeeix mitjançant cicles dinà-
mics de canvi tecnològic i innova-
ció. Només hi ha competència si 
els rivals potencials innoven amb 
l’objectiu de substituir l’agent do-
minant del mercat. Així, una posi-
ció de domini temporal és el premi 
pel qual es competeix, de manera 
que imposar mesures que limitin la 
capacitat per aconseguir o aprofi -
tar el lideratge de mercat seria 
contraproduent perquè perjudica-
ria el ritme d’innovació.

Tot i això, l’aparició de conductes 
típicament monopolistes, de 

nombrosos problemes derivats 
de les asimetries d’informació 
existents i de comportaments 
abusius en l’ús comercial de les 
dades personals fa pensar que 
l’absència de regulació provoca 
pèrdues potencials de benestar 
en els consumidors. Les políti-
ques antimonopoli i de defensa 
del consumidor a Internet miren 
d’adaptar-se, doncs, a les propi-
etats dinàmiques dels mercats 
digitals i els béns informacionals.

D’entre aquestes polítiques, la 
tendència més recent és obser-
var els efectes competitius de les 
accions dels intermediaris i ana-
litzar si utilitzen el seu poder de 

mercat per impedir que els rivals 
amenacin el seu domini. És un 
desafi ament colossal perquè cal 
comprendre bé la subtilesa dels 
models de negoci. No és senzill 
perquè a molts mercats digitals 
el procés d’innovació i de pro-
ducció són la mateixa cosa, ja 
que constantment s’actualitzen i 
milloren els algoritmes subja-
cents. I els usuaris, en descobrir 
nous usos de les plataformes i 
aplicacions digitals, esdevenen 
de fet una font d’innovació. 

Apropiació d’esforços aliens
A voltes una plataforma digital 
altera un producte per interferir 
en la competitivitat dels seus ri-
vals, creant una barrera als es-
forços innovadors de la compe-
tència o s’apropia de les innova-
cions d’altres, utilitzant en bene-
fi ci propi alguns continguts de-
senvolupats per competidors. 
Sovint, però, les evidències no 

devé així un actiu estratègic per-
què és una mercaderia valuosa 
per comercialitzar, facilita la mi-
llora de l’oferta de serveis i refor-
ça la posició de lideratge. Aques-
ta concentració de dades genera 
una asimetria d’informació per-
què els usuaris no disposen d’un 
coneixement similar sobre l’em-
presa o sobre les seves opcions 
reals de negociació. La creixent 
pèrdua de privacitat individual i el 
control de la informació sobre 
dades personals generen, doncs, 
una errada de mercat. I tot i que 
quan utilitzem una plataforma 
hauríem de decidir d’acord amb 
la qualitat percebuda del servei 
rebut, en la pràctica l’absència 
de competència real impedeix 
que es faci cap comparació relle-
vant i només en casos greus 
d’abusos o escletxes de segure-
tat és quan experimentem les 
defi ciències en les polítiques de 
privacitat i protecció de dades.

Protegir la innovació
Alhora, el valor de les xarxes soci-
als augmenta amb el nombre 
d’usuaris, ja que és crucial per a 
la comunicació i la interacció 
(economies de xarxa). I amb el 
creixement d’usuaris augmenta la 
confi ança en la plataforma més 
popular, que es benefi cia dels 
operadors que desenvolupen 
aplicacions i productes comple-
mentaris compatibles i atreuen 
encara més usuaris a la xarxa 
(causació acumulativa). Sovint no 
resulta senzill traslladar les aplica-
cions desenvolupades d’una pla-
taforma a una altra (switching 
costs) i si la interconnexió entre 
plataformes rivals és inexistent, el 
poder de mercat s’autoalimenta i 
corre el risc de solidifi car-se (lock-
in). Tot promou la concentració.

La defensa de la intervenció pú-
blica recau, doncs, en la gran 
difi cultat per eliminar a posteriori 
l’operador dominant d’un mercat 
digital. Protegir l’activitat innova-
dora és, doncs, el desllorigador 
de tot plegat. n

litzar si utilitzen el seu poder de litzar si utilitzen el seu poder de 

competent, ja que els proporcio-competent, ja que els proporcio-competent, ja que els proporcio-competent, ja que els proporcio-

Algunes plataformes no són només suports 
publicitaris sinó eines per extreure informació 
sobre els usuaris i afavorir que els anunciants 

personalitzin les seves promocions

El poder 
a l’univers digital
JOSEP LLADÓS
Professor dels estudis d’Economia i Empresa 
i director de l’Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3-UOC) 
jlladosm@uoc.edu
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Comissió Mercantil, Concursal i d’Experts Judicials

Seguint amb el nostre exemple, si 
la taxació determina que l’immoble 
valorat el 2005 per 3 milions d’eu-
ros té ara un valor d’1 milió d’eu-
ros, l’administració concursal 
estarà obligada a reconèixer un 
màxim de 900.000 euros com a 
crèdit amb privilegi especial, men-
tre que la resta s’haurà de reconèi-
xer com a crèdit ordinari (1.100.000 
euros en concepte de principal) i 
com a crèdit subordinat (500.000 
euros en concepte d’interessos).

Aquestes previsions han resultat 
d’aplicació als procediments con-

cursals en tramitació en els quals 
encara no s’havia emès informe 
provisional en data 7 de setembre 
de 2014 i, irremeiablement, els 
dubtes i les difi cultats per aplicar 
els nous preceptes no han trigat.

El legislador sembla pressuposar 
que sempre es podrà disposar 
d’un informe emès per una socie-
tat de taxació homologada, però la 
pràctica està demostrant que la 
tresoreria amb què arriben les em-
preses a concurs és, de costum, 
inexistent, a la vegada que tampoc 
no es disposa d’un informe emès 
per un expert independent amb 
caràcter previ a la sol·licitud de 
concurs. En ocasions, si es tracta 
d’una immobiliària, el pressupost 
que s’ha de destinar a taxacions 
pot resultar inclús superior als ho-
noraris de l’advocat i procurador 
instants, fet que ha implicat que els 
advocats concursals del sector de 
la construcció i promoció immobili-
ària no hagin vist amb bons ulls els 
requisits per determinar el valor 
dels béns subjectes a garantia.

Que el Reial Decret Llei 11/2014, 
de 5 de setembre, de mesures ur-
gents en matèria concursal, publi-
cat el 6 de setembre de 2014 al 
Butlletí Ofi cial de l’Estat, seria un 
text controvertit, amb partidaris i 
detractors, es feia evident amb la 
tercera de les premisses que, se-
gons sosté l’exposició de motius, 
persegueix el nou redactat: res-
pectar tant com es pogués la natu-
ralesa jurídica de les garanties re-
als, però sempre d’acord amb el 
seu valor econòmic veritable.
 
Fins ara, els creditors titulars d’una 
hipoteca immobiliària veien com el 
seu crèdit es qualifi cava íntegra-
ment, tret que se superés el límit 
de la garantia inicialment constituï-
da, com a crèdit amb privilegi es-
pecial. Això provocava que no tin-
guessin cap interès a adherir-se a 
l’eventual conveni plantejat per 
l’empresa concursada i, a la vega-
da, resultava molt difícil el cobra-
ment, atès que el valor actual de 
l’immoble s’havia reduït molt en 
relació amb el valor refl ectit a la 
mateixa hipoteca, fet que, tant en 
fase de liquidació concursal com a 
través de l’execució singular del 
bé, feia quasi impossible la satis-
facció íntegra del deute.

Per exemple, un bé immoble valo-
rat l’any 2005 en 3 milions d’euros, 
que responia d’un principal de 2 
milions d’euros i d’uns interessos 
ordinaris i de demora de 500.000 
euros, veia com tot el deute que 
garantia es qualifi cava com a privi-
legi especial. Si el creditor s’adhe-
ria al conveni, perdia el privilegi; és 
a dir, la possibilitat d’iniciar una 
execució singular sobre el bé. Si el 
concurs arribava a la fase de liqui-
dació i s’havia de vendre l’immo-
ble, aquest creditor només veia 
satisfet l’import que el comprador 
estigués disposat a pagar, la majo-
ria de vegades menys de la meitat 

del valor atorgat en el moment de 
constitució de la hipoteca.

Ara, amb el nou redactat de l’arti-
cle 90.3 de la Llei concursal intro-
duït pel Reial Decret Llei 11/2014, 
el privilegi especial només abasta-
rà la part del crèdit que no excedei-
xi del valor de la respectiva garan-
tia que consti al llistat de creditors, 
calculada de conformitat amb el 
previst en l’apartat cinquè de l’arti-
cle 94. La resta –l’import del crèdit 
que excedeixi del reconegut com a 
privilegi especial– serà qualifi cat 
segons la seva naturalesa.

Per la seva banda, l’article 94.5 
estableix que, per expressar el va-
lor de les garanties constituïdes 
en assegurament dels crèdits que 
gaudeixin de privilegi especial, 
s’han de deduir dels nou dècims 
del valor raonable del bé o dret 
sobre el qual estigui constituïda la 
garantia, els deutes pendents que 
gaudeixin de garantia preferent 
sobre el mateix bé (com, per 
exemple, els IBI ja meritats), sense 
que, en cap cas, el valor de la ga-
rantia pugui ser inferior a zero ni 
superior al valor del crèdit privilegi-
at ni al valor de la responsabilitat 
màxima hipotecària pactada.

En concret, pel que fa a béns im-
mobles, s’entén per valor raona-
ble el resultant de l’informe emès 
per una societat de taxació ho-
mologada i inscrita al Registre 
Especial del Banc d’Espanya, 
tret que el valor hagi estat deter-
minat per un expert independent 
dins dels sis mesos anteriors a la 
data de declaració de concurs 
de creditors.

Per intentar donar solucions a 
aquests i a altres aspectes, els 
jutges mercantils de Madrid van 
publicar, el passat 5 de desem-
bre, les conclusions a les quals 
van arribar després de les reuni-
ons mantingudes els dies 7 i 21 
de novembre.

Destaca el fet que parteixen de la 
idea que fer-se assessorar per 
part de l’administració concursal 
per determinar els valor dels ac-
tius –siguin immobiliaris o no– és 
una potestat i no un deure, ha-
vent de recórrer a dades de què 
es pugui disposar i que constin 
en el procediment concursal. 

Davant d’això, quan no es poden 
sufragar taxacions homologades, 
alguns administradors concursals 
han optat per determinar el valor 
raonable dels actius o de la ga-
rantia mitjançant criteris fi nancers, 
com ara l’actualització a través de 
l’estimació de la depreciació men-
sual de pèrdua de valor que cons-
ta a les publicacions ofi cials.

Ara bé, si el propi concurs no 
conté dades per establir el valor 
dels actius, els jutges mercantils 
de Madrid consideren que el cre-
ditor hipotecari, l’entitat bancària, 
també té certa responsabilitat a 
l’hora de determinar el valor, fi ns 
al punt que, si la comunicació de 
crèdit no conté cap element per 
a la seva concreció, l’administra-
ció concursal pugui estimar que 
el valor del crèdit hipotecari equi-
val a zero, procedint al reconeixe-
ment de la totalitat del crèdit se-
gons la seva naturalesa (ordinari 
el principal i subordinat els inte-
ressos). Tot això, evidentment, 
sense perjudici dels incidents 
concursals que es puguin instar; 
o millor dit, que amb tota segure-
tat s’instaran, per qualsevol de 
les parts afectades per aquesta 
mesura.

Com ja avançàvem en l’edició del 
mes octubre, les darreres refor-
mes en matèria concursal gene-
raran en els propers mesos molta 
confl ictivitat, cosa que farà que el 
nombre d’incidents concursals 
augmenti notablement. n

segons la seva naturalesa.segons la seva naturalesa.

cursals en tramitació en els quals cursals en tramitació en els quals cursals en tramitació en els quals cursals en tramitació en els quals 

El legislador sembla pressuposar 
que sempre es podrà disposar d’un 

informe emès per una societat de taxació 
homologada, però en la pràctica no és així

JORDI ALBIOL
Responsable de l’àrea de Concursal 
de Rousaud Costas Duran SLP 
jalbiol@rcdslp.com 

CRISTIAN VALCÁRCEL
Advocat de l’àrea de Concursal 
de Rousaud Costas Duran SLP

cvalcarcel@rcdslp.com

El valor dels immobles 
al concurs de creditors
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Novetats tècniques i legislatives

hagués manifestat res en contra 
de l’aval, tot i ser-ne coneixedor, 
si s’hi hagués oposat, puguin 
considerar-se ratificació tàcita.

CONSUMIDORS  
I USUARIS
l Recurs d’inconstitucionalitat 
núm. 5831-2014 contra el De-
cret llei 6/2013, de 23 de de-
sembre, pel qual es modifica la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya. 
DOGC 04/11/2014.

ENTITATS FINANCERES, 
D’INVERSIÓ  
I ASSEGURANCES

l Circular 3/2014, de 22 d’oc-
tubre, de la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors, per la qual 
es modifiquen la Circular 
1/2010, de 28 de juliol, d’infor-
mació reservada de les entitats 
que presten serveis d’inversió; i 
la Circular 7/2008, de 26 de no-
vembre, sobre normes compta-
bles, comptes anuals i estats 
d’informació reservada de les 
empreses de serveis d’inversió, 
societats gestores d’institucions 
d’inversió col·lectiva i societats 
gestores d’entitats de capital-
risc. BOE 07/11/2014.

FISCAL

l Decret 126/2014, de 23 de 
setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit 
i de modificació del Reglament 
de l’impost sobre successions i 
donacions, aprovat pel Decret 
414/2011, de 13 de desembre. 
DOGC 25/09/2014.
 
l Ordre HAP/1732/2014, de 24 
de setembre, per la qual es mo-
difiquen l’Ordre EHA/3012/ 
2008, de 20 d’octubre, per la 
qual s’aprova el model 347 de 
declaració anual d’operacions 
amb terceres persones, així 
com els dissenys físics i lògics i 
el lloc, forma i termini de pre-
sentació; i l’Ordre de 20 de no-

ADMINISTRACIÓ

l Ordre JUS/303/2014, de 13 
d’octubre, per la qual s’establei-
xen el procediment i els terminis 
d’autoliquidació de la taxa per la 
prestació de serveis personals i 
materials en l’àmbit de l’Admi-
nistració de justícia en els supò-
sits a què fa referència l’apartat 
1 de l’article 3 bis.1.1, del text 
refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Ca-
talunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2008, de 25 de juny. 
DOGC 15/10/ 2014.

l Resolució JUS/2262/ 2014, 
de 13 d’octubre, per la qual 
s’aproven els models oficials 
d’autoliquidació de la taxa per 
la prestació de serveis perso-
nals i materials en l’àmbit de 
l’administració de l’Administra-
ció de justícia i de la taxa per la 
utilització o l’aprofitament dels 
béns i drets afectes al servei de 
l’Administració de justícia, i 
s’estableixen les condicions per 
a la seva presentació. DOGC 
15/10/ 2014.
 
l Llei 13/2014, de 30 d’octu-
bre, d’accessibilitat. DOGC 
04/11/2014.

l Reial Decret 919/2014, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova 
l’estatut del Consell de Transpa-
rència i Bon Govern. BOE 
05/11/2014.

l Resolució de 17 de novembre 
de 2014, de la Secretaria d’Es-
tat d’Administracions Públi-
ques, per la qual s’estableix el 
calendari de dies inhàbils en 
l’àmbit de l’Administració Gene-
ral de l’Estat per a l’any 2015, a 
efectes de còmputs de terminis. 
BOE 27/11/2014.

AUDITORIA

l Ordre HAP/1368/2014, de 14 
de juliol, per la qual es declara la 
insuficiència de mitjans de la In-

tervenció General de l’Adminis-
tració de l’Estat, que justifica la 
contractació amb empreses pri-
vades d’auditoria. BOE 
29/07/2014.

l Avantprojecte de Llei d’audi-
toria de comptes, de 29 d’octu-
bre de 2014, que pretén un tri-
ple objectiu: (i) transposar la Di-
rectiva 2014/UE/56, de 16 
d’abril de 2014, per la qual es 
modifica la Directiva 2006/43/
CE relativa a l’auditoria legal 
dels comptes anuals i dels 
comptes consolidats, (ii) incor-
porar qüestions relatives al Re-
glament 537/2014, de 16 
d’abril, sobre els requisits espe-
cífics per a l’auditoria legal de 
les entitats d’interès públic, i (iii) 
incorporar millores de caràcter 
tècnic suggerides arran de l’ex-
periència i la pràctica assolida 
des de l’última reforma. ICAC. 

CONCURSAL

l Tribunal Suprem, Sala 1a, de 
7 d’octubre de 2014. Concur-
sal. Aval canviari. El TS estima el 
recurs de cassació interposat 
per la demandant i declara la 
procedència de la impugnació 
de la llista de creditors, reconei-
xent el crèdit concursal ordinari 
a favor de l’actora per un aval 
canviari atorgat per la societat 
concursada en garantia d’un 
deute de la societat matriu del 
grup. El firmant va actuar sota 
un mandat aparent, ja que la 
vinculació entre la concursada i 
la matriu, i la seva condició de 
president del Consell d’Admi-
nistració de la concursada, van 
propiciar aquesta aparença da-
vant l’actora. En conseqüència, 
l’aparença generada davant el 
tercer de bona fe provoca que 
no pugui veure’s perjudicat per 
l’absència de poder de repre-
sentació, sens perjudici del fet 
que els actes posteriors, en 
concret el que l’òrgan d’admi-
nistració de la concursada no 

vembre de 2000, per la qual 
s’aproven els models 115, en 
pessetes i en euros, de declara-
ció-document d’ingrés, els mo-
dels 180, en pessetes i en eu-
ros, del resum anual de retenci-
ons i ingressos a compte sobre 
determinades rendes o rendi-
ments procedents de l’arrenda-
ment o subarrendament d’im-
mobles urbans, de l’impost so-
bre la renda de les persones físi-
ques, de l’impost sobre socie-
tats i de l’impost sobre la renda 
de no residents, corresponent a 
establiments permanents, així 
com els dissenys físics i lògics 
per la substitució de les fulles 
interiors de l’esmentat model 
180 per a suports directament 
llegibles per ordinador i s’esta-
bleixen las condicions generals i 
el procediment per a la seva 
presentació telemàtica. BOE 
26/09/2014.

l Ordre HAP/1751/2014, de 29 
de setembre, per la qual s’apro-
va el formulari 034 de Declara-
ció d’inici, modificació o cessa-
ment d’operacions compreses 
en els règims especials aplica-
bles als serveis de telecomuni-
cacions, de radiodifusió o de 
televisió i als prestats per via 
electrònica en l’impost sobre el 
valor afegit i es regulen diferents 
aspectes relacionats amb el 
mateix. BOE 30/09/2014.

l Llei 17/2014 de mesures ur-
gents en matèria de refinança-
ment i reestructuració del deute 
empresarial. BOE 01/10/2014.

l Llei 16/2014, de 30 de se-
tembre, per la qual es regulen 
les taxes de la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors. BOE 
01/10/2014.

l Ordre HAP / 1846/2014, de 8 
d’octubre, per la qual es modifi-
ca l’Ordre HAP/2194/ 2013, de 
22 de novembre, per la qual es 
regulen els procediments i les 
condicions generals per a la 
presentació de determinades 
autoliquidacions i declaracions 
informatives de naturalesa tribu-
tària. BOE 10/10/2014.

El marc legal posat al dia
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l Ordre HAP/2178/2014, de 18 
de novembre, per la qual s’apro-
va el model 410 de pagament a 
compte de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit 
i s’estableixen les condicions i el 
procediment per a la seva pre-
sentació i es modifi ca l’Ordre 
EHA/3127/2009, de 10 de no-
vembre, per la qual s’aprova el 
model 190 per a la declaració 
del resum anual de retencions i 
ingressos a compte de l’impost 
sobre la renda de les persones 
físiques sobre rendiments del 
treball i d’activitats econòmi-
ques, premis i determinats 
guanys patrimonials i imputaci-
ons de renda i es modifi quen 
altres normes tributàries. BOE 
24/11/2014.

l Ordre HAP/2201/2014, de 21 
de novembre, per la qual es mo-
difi ca l’Ordre EHA/3021/2007, 
d’11 d’octubre, per la qual 
s’aprova el model 182 de decla-
ració informativa de donatius, 
donacions i aportacions rebu-
des i disposicions realitzades, 
així com els dissenys físics i lò-
gics per a la substitució dels fulls 
interiors d’aquest model per a 
suports directament llegibles per 
ordinador i s’estableixen les 
condicions i el procediment per 
a la seva presentació telemàtica 
per Internet, i es modifi quen els 
models de declaració 184, 187, 
188, 193 normal i simplifi cat, 
194, 196, 198, 215 i 345; se 
simplifi quen les obligacions d’in-
formació previstes en relació 
amb la comercialització trans-
fronterera d’accions o participa-
cions d’institucions d’inversió 
col·lectiva espanyoles i es modi-
fi quen altres normes tributàries. 
BOE 26/11/2014.

l Llei 26/2014, de 27 de no-
vembre, per la qual es modifi -
quen la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, 
el text refós de la Llei de l’im-
post sobre la renda de no resi-
dents, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 5/2004, de 5 de març, 
i altres normes tributàries. BOE 
28/11/2014.

l Llei 27/2014, de 27 de no-
vembre, de l’impost sobre soci-
etats. BOE 28/11/2014.

l Llei 28/2014, de 27 de no-
vembre, per la qual es modifi -
quen la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit, la Llei 20/1991, de 
7 de juny, de modifi cació dels 
aspectes fi scals del Règim Eco-
nòmic Fiscal de Canàries; la Llei 
38/1992, de 28 de desembre, 
d’impostos especials, i la Llei 
16/2013, de 29 d’octubre, per 
la qual s’estableixen determina-
des mesures en matèria de fi s-
calitat mediambiental i s’adop-
ten altres mesures tributàries i 
fi nanceres. BOE 28/11/2014.

l Reial Decret 1003/2014, de 5 
de desembre, pel qual es modi-
fi ca el Reglament de l’impost 
sobre la renda de les persones 
físiques, aprovat pel Reial De-
cret 439/2007, de 30 de març, 
en matèria de pagaments a 
compte i deduccions per família 
nombrosa o persones amb dis-
capacitat a càrrec. BOE 
06/12/2014.

LABORAL

l Resolució de 16 de setembre 
de 2014, de la Secretaria d’Es-
tat de Treball, per la qual es pu-
blica l’Acord del Consell de Mi-
nistres, de 5 de setembre de 
2014, pel qual s’aprova el Pla 

Anual de Política de Treball per 
al 2014, segons l’establert a 
l’article 4 ter de la Llei 56/2003, 
de 16 de desembre, de treball.

l Llei 18/2014, de 15 d’octu-
bre, d’aprovació de mesures 
urgents per al creixement, la 
competitivitat i l’efi ciència. 
Aquesta llei conté un triple ob-
jectiu: (i) fomentar la competitivi-
tat i el funcionament efi cient 
dels mercats; (ii) millorar l’accés 
al fi nançament, i (iii) fomentar 
l’ocupació. BOE 17/10/2014. 

l Sentència del Tribunal Su-
prem, Sala Social, del 23 de 
setembre de 2014, que obre la 
via a la possibilitat que les 
empreses puguin fer un ERO i 
després subcontractar el servei 
que prestaven els empleats 
acomiadats. 

l Resolució de 17 d’octubre de 
2014, de la Direcció General 
d’Ocupació, per la qual es pu-
blica la relació de festius labo-
rals per a l’any 2015. BOE 
24/10/2014.

l Ordre ESS/2098/2014, de 6 
de novembre, per la qual es mo-
difi ca l’annex de l’Ordre de 27 
de desembre de 1994, per la 
qual s’aprova el model de rebut 
individual de salaris. BOE 
11/11/2014.

l Ordre EMO/347/2014, de 26 
de novembre, per la qual s’esta-

bleix el calendari de festes lo-
cals a la Comunitat Autònoma 
de Catalunya per a l’any 2015. 
DOGC 02/12/2014.

MERCANTIL-EMPRESA

l Resolució de 31 de juliol de 
2014, de la Direcció General 
dels Registres i del Notariat, en 
relació amb la negativa d’un re-
gistrador mercantil a inscriure 
un acord de designació d’admi-
nistrador, per cooptació, d’una 
societat. BOE 23/09/2014.

l Resolució de 18 d’agost de 
2014, de la Direcció General 
dels Registres i del Notariat, en 
relació amb la negativa d’un re-
gistrador mercantil a inscriure la 
constitució d’una SL perquè la 
descripció de l’objecte social, 
per la seva generalitat, és con-
trària a l’exigència de precisió 
imposada per l’article 23 de la 
Llei de societats de capital. 
BOE 06/10/2014.

l Llei 21/2014, de 4 de novem-
bre, per la qual es modifi ca el 
text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/1996, de 12 
d’abril, i la Llei 1/2000, de 7 de 
gener, d’enjudiciament civil. 
BOE 05/11/2014.

l Llei 31/2014, de 3 de desem-
bre, per la qual es modifi ca la 
Llei de societats de capital per a 
la millora del govern corporatiu. 
BOE 04/12/2014.
 

SISTEMES 
D’INFORMACIÓ

l L’AEPD presenta la Guía para 
una evaluación de impacto en la 
protección de datos persona-
les. L’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades (AEPD) 
aposta per treballar en nous en-
focaments i noves eines que 
permetin fer front amb més efi -
càcia a la profunda transforma-
ció que s’està produint en l’àm-
bit del tractament de la informa-
ció personal. n
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