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Una cosa és dir que treballem en PRO del seu negoci.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió Negocis PRO.
Un compte que posa al seu abast
finançament a la mida del seu negoci.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ + +10% 0 Gratis TPV
de la seva quota de comissions Una targeta de crèdit i una de Terminal punt de venda
col·legiat*. d’administració i dèbit per titular i autoritzat. en unes condicions

manteniment**. preferents.

I molts avantatges més. El Compte Expansió Negocis PRO és el compte pensat per tal que despatxos professionals,
autònoms, comerços i petites empreses es facin grans.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió
i comencem a treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aquestes condicions es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte. Actualment, com a mínim s'ha de complir un dels
requisits següents: un càrrec en concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o
dos càrrecs en concepte de rebuts. Aquests requisits són de cumpliment mensual; Si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions,
automàticament el Compte Expansió Negocis PRO passarà a ser un compte relació.
*Fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
**Rendibilitat 0% TAE.
Oferta extensiva a familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com

El banc de les millors empreses. I el teu.

Sabadell
Professional
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E d I t o r I a l

Un 71, 44% dels col·legiats fan ús d’un dels servei que el 
Col·legi ofereix. És un percentatge important i significatiu 
però també ens indica que hem de millorar la seva eficiència  
i fer un esforç per a donar-los a conèixer i promocionar-los 
activament per tal d’aconseguir que tots els col·legiats facin 
ús, com a mínim, d’un dels nombrosos serveis que se’ls 

ofereix; per aconseguir-ho 
necessitem de la vostra 
col·laboració, sobretot la d’aquest 
30% de col·legiats que no fan ús de 
cap servei. Recordeu que tots els 
col·legiats podeu comunicar-vos 
directament amb el Deganat i fer-me 
arribar suggeriments, comentaris, 
demanar una entrevista personal  
o bé mitjançant l’apartat de la Bústia 
del degà que es troba en la portada 
del web del Col·legi. El disseny dels 
serveis (formació, conferències, 
assessorament...) persegueix facilitar 
el màxim possible l’exercici 
professional i la vinculació del 
col·legiat en el món de l’economia  
i de l’empresa, per tant tots els 
esforços i aportacions en aquest 
sentit són importants i necessaris.

En un altre ordre de coses, hem de 
rejovenir el Col·legi. La majoria dels 

nous col·legiats tenen una mitjana d’edat superiors als 30 anys 
i els col·legiats menors de 30 anys no tenen la participació en 
la vida col·legial que seria desitjable i convenient. S’ha d’anar 
més enllà en les sinergies de la unificació aprofondint en les 
relacions amb les facultats d’Economia i Empresa i amb 
d’altres centres de formació empresarial per tal d’aconseguir 
incrementar la base de joves col·legiats.

Finalment, hem d’aconseguir que totes les Comissions  
i Grups de Treball siguin més actives, transparents i 
participatives per tal que cada col·legiat pugui identificar-se 
com a mínim en una d’elles. n

uan rebreu aquest Informatiu de 
l’Economista haurà transcorregut un any 
des de la unificació de les corporacions 
d’economistes i titulats mercantils de 
Catalunya en el nou Col·legi d’Economistes 

de Catalunya. Procedeix, doncs, fer un primer balanç i 
reflexionar sobre el que ens manca per aconseguir.

Recordeu que els dos motius essencials que van impulsar 
la unificació de les corporacions d’economistes i titulats 
mercantils de Catalunya va ser, per un costat, entendre 
que era una necessitat imposada per l’entorn i els canvis 
legislatius que s’estaven produint i, per l’altre, que la 
unificació també comportava importants sinergies pels 
col·lectius unificats que haurien de redundar en més i 
millors avantatges pels col·legiats del col·legi unificat.

En aquest Informatiu trobareu resumit gràficament 
el que ha representat aquest primer 
any pel que fa a nombre d’activitats 
desenvolupades, assistents en els 
programes formatius, activitats de 
les Comissions i Grups de Treball, 
impactes del Col·legi en els mitjans 
de comunicació i presència en les 
xarxes socials, que conjuntament 
amb el que us hem anat informant, 
l’estructura de les Comissions i 
grups de Treball i els serveis que el 
Col·legi posa a la vostra disposició, 
confirmen que la unificació va en 
bon camí i s’està aconseguint les 
sinergies que es van preveure. Com 
a mostra, indicar-vos que en aquest 
any s’hauran organitzat més de 500 
activitats formatives, culturals i 
d’opinió relacionades amb 
l’economia i l’empresa, de les quals 
més de 200 han estat activitats 
gratuïtes pels membres del Col·legi, 
aconseguint una assistència en 
conjunt de quasi 19.000 persones.

Cal afirmar que en aquests moments el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya ha esdevingut referent 
indiscutible en temes concursals, de fiscalitat  
i, conjuntament amb l’ACCID, de comptabilitat,  
a més dels propis de la disciplina econòmica en  
els àmbits macro i sectorial.

No obstant, encara ens queden aspectes a millorar  
i a aconseguir en els tres anys que resten del període 
transitori de la unificació.

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

S’ha d’anar més 
enllà en les sinergies  
de la unificació 
aprofondint  
en les relacions  
amb les facultats 
d’Economia  
i d’Empresa i  
amb d’altres  
centres de formació 
empresarial”

Q
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34
L’Aula d’Economia 
proposa tot un seguit 
de cursos per millorar 
com a professionals

10
Avanç de la  
20a Jornada  
dels Economistes
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En aquest primer any, 
hem organitzat 492 

activitats, celebrat 240 
reunions internes i per 

les diferents seus han 
passat 19.000 persones 

l ’ I n t e r È s  m é s  a l t

 Ens podem sentir satisfets de 
com s’està produint la unifica-
ció, tant pel que fa a les activi-
tats i la vida col·legial com en 

els aspectes més funcionals, integració 
de personal, de les cultures organitzatives 
originals i reconeixement extern per part 
de la societat. 

Amb aquest escrit veureu que de ser cinc 
col·legis petits i mitjans hem passat a ser un 
dels col·legis grans de Catalunya, amb qua-
si 8.000 col·legiats, 1.130 societats de pro-
fessionals registrades i quasi 2.000 socie-
tats de professionals vinculades al Col·legi. 

Hem demostrat una capacitat organitzati-
va tan gran que ha sorprès positivament 
altres institucions similars. En aquest pri-

Celebrem el primer 
any de la unificació
El Col·legi d’Economistes de Catalunya confirma els bons  
resultats i les bones expectatives d’un procés que ha fet realitat  
la unificació amb els col·legis de Titulats Mercantils i Empresaris

amb un balanç d’èxit

Aniversari del nou Col·legi

Els col·legiats opinen

Alfred Albiol 
Vicedegà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Comissió d’Assessors 
Fiscals
La unificació, pel que fa a la Comissió d’As-
sessors Fiscals, creiem que hauria de defi-
nir-se com un èxit total. Ens basem en 
aquesta afirmació pels següents punts que 
cal destacar. S’han potenciat les sessions 
temàtiques quinzenals, amb una afluència 
de públic que mai no havíem tingut. Això ve 
motivat per ser més gran el nombre de per-
sones a qui va dirigit, i per la qualitat dels 
ponents. També cal destacar que el màster 
d’Especialització Tributària, impartit pel Col-
legi, està superant cotes d’excel·lència, se-
gons manifesten els alumnes, i cal dir que, 
en l’entrega de diplomes, el Col·legi convo-
ca les altes autoritats fiscals del país, ja que 
hi assisteixen el delegat especial de l’AEAT a 
Catalunya, la delegada de l’Agència Tributà-
ria Catalana i la gerent de la Diputació.

Amb la unificació s’ha consolidat l’apartat 
dels debats fiscals, en què també quinzenal-
ment s’exposen els dubtes entre el col·lectiu, 
tot plegat coordinat per la Comissió.

Una gran novetat d’aquest any ha estat que la 
majoria de les sessions temàtiques s’han se-
guit per videoconferència a totes les seus. És 

nacho cornet
President de 
la Comissió

avelino vázquez
Vicepresident 
de la Comissió

mer any de la unificació, el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya ha organitzat 492 
activitats formatives, culturals o d’opinió 
relacionades amb l’economia i l’empresa, 
s’han celebrat 240 reunions internes de 
les diferents Comissions i Grups de Treball 
i en conjunt per les diferents seus del Col-
legi han passat unes 19.000 persones.

Els col·lectius originals s’estan cohesio-
nant. La Comissió Gestora, les Comissi-
ons Territorials i les diverses Comissions i 
Grups de Treball ja estan unificades i en 
quasi totes hi participen col·legiats dels 
col·lectius originals ara unificats en un ma-
teix Col·legi; i el personal de les cinc corpo-
racions està plenament integrat en el nou 
Col·legi desenvolupant les funcions que li 
corresponen de manera satisfactòria.

Estem presents en la societat catalana, 
participant en debats, donant la nostra 
opinió sobre temes econòmics i de l’em-
presa i, cada cop més, se’ns veu com a 
un únic col·lectiu.

En resum, la unificació està funcionant 
molt bé segons les pautes establertes i no 
està presentant cap problema digne 
d’esment que no es pugui solucionar amb 
el que resta de període transitori. n
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Comissió Mercantil,  
Concursal i Experts  
Judicials 
La valoració que en fem és prou positiva. En 
aquest exercici s’ha treballat intensament 
per consolidar-la, encara més, com un refe-
rent en l’entorn tant professional com judicial 
en l’àmbit del dret concursal, organitzant 
conferències, sessions formatives i, propera-
ment, el ja tradicional Fòrum Concursal. Així 
mateix, s’ha pretès donar més impuls a la 
mediació, creant un grup de treball específic 
a tal efecte. I, de cara al proper exercici, un 
repte de futur: articular mesures d’imple-
mentació de l’arbitratge com una nova eina 
professional al servei dels nostres col·legiats. 

Comissió de Comptabilitat 
(Comissió adjunta CEC-ACCID)
La unificació en el si de la nova Comissió de 
Comptabilitat s’ha viscut amb molta natura-
litat, col·laboració i compromís. 

Comissió d’Auditors  
de Comptes  
(Secció del Registre d’Economistes 
Auditors de Catalunya)
Primer va ser la unificació dels Consells 
d’Economistes i de Titulars Mercantils, i dels 
seus respectius registres, entre els quals es 
troba el REA + REGA, que ha suposat formar 
part de la Corporació d’Auditors, que repre-
senta la major part de les firmes del nostre país 
en matèria d’auditoria, tant pel que fa al nom-
bre d’integrants com a la qualitat del servei i 
l’atenció als professionals que el conformen. 

I, a partir de l’1 d’octubre de 2014, amb la 
unificació de les corporacions professionals 

jordi albiol
President de 
la Comissió

oriol amat
President de 
la Comissió

emilio álvarez
President de 
la Comissió

Àngel miró
Vicepresident 
de la Comissió

martí garcia
Vicepresident 
de la Comissió

francesc garreta
Vicepresident 
de la Comissió

de destacar que el primer semestre de l’any 
més del 33% del total de les conferències del 
Col·legi s’han efectuat per la Comissió d’As-
sessor Fiscals, la qual cosa reflecteix la impor-
tància de la Comissió. També és la Comissió 
que aporta més cursos de l’Aula d’Economia, 
tot això gràcies a la unificació i a la bona ente-
sa entre els dos col·lectius. 

El repte per al pròxim curs és introduir-nos en 
les xarxes socials i tenir un gran seguiment 
com ha de correspondre a la Comissió.

Naturalitat. Perquè ja el mes de maig del 
2014 els dos presidents de la Secció de 
Comptabilitat de Titulats Mercantils i de la 
Comissió de Comptabilitat d’Economistes 
vam consensuar una proposta de funciona-
ment de la nova Comissió, que recollia i man-
tenia les activitats que fins aleshores duien a 
terme la Secció i la Comissió. Aquesta pro-
posta s’ha materialitzat aquest primer curs 
en la celebració d’una sessió a la Jornada 
dels Economistes 2014, set conferències 
gratuïtes i una Sessió de Treball al VI Congrés 
de l’ACCID, amb més de 620 assistents en 
el total dels actes. 

Col·laboració. Perquè tres de les set confe-
rències s’han organitzat conjuntament amb 
altres Comissions del Col·legi (Economia i Fi-
nances de l’Esport, i Economia Financera) i de 
l’ACCID (Control de Gestió). I perquè aquesta 
Comissió és una comissió conjunta amb 
l’ACCID, fet que sens dubte enriqueix amb-
dues parts i ens permet donar difusió de les 
nostres activitats a un col·lectiu més ampli de 
persones interessades en la comptabilitat.

Compromís. En la difusió i coneixement de 
la figura de l’expert comptable acreditat, per 
aconseguir entre tots que aquest ajudi a 
prestigiar el comptable a la manera del que 
passa en altres països occidentals. 

7.896 col·legiats

7.896 col·legiats
distribuïts

en el territori

732 activitats formatives  
i culturals i reunions de 
les Comissions i Grups  

de Treball el primer  
any de la unificació

492 activitats formatives, 
culturals i d’opinió 

repartides en el territori

Homes              Dones

Seu de Barcelona             Seu de Girona

Seu de Lleida                    Seu de Tarragona

Seu de Barcelona             Seu de Girona

Seu de Lleida                    Seu de Tarragona

Cursos de formació

Conferències i sessions de treball

Reunions de les Comissions i Grups de Treball

449

5.841

6.354

301

376

2.055

404

689

191

Les xifres
del primer any 
d’unificació

240

44
45 27
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Col·legi d’Economistes  
de Catalunya a Lleida
Un any després de la unificació col·legial po-
dem considerar assolits els principals objec-
tius estratègics que havíem marcat: cohesió 
entre els membres, visible en l’alt nivell de 
participació tant en la formació organitzada 
com en els actes socials i la dinamització de 
relacions interprofessionals; més implicació 
de la Universitat de Lleida, visible en la gran 
difusió de les nostres activitats entre els 
alumnes i l’inici d’un pla de treball conjunt que 
puguin donar fruits en un futur proper, i pro-
jecció exterior del Col·legi unificat, tant a les 
institucions públiques com als agents socials 
i econòmics del territori.

Col·legi d’Economistes  
de Catalunya a Tarragona
Després d’un any de caminar junts, l’experi-
ència dels economistes i titulats mercantils 
ha estat clarament positiva a les comarques 

joan turmo
President

pere sagarra
President

josep maria riu
Vicepresident

llorenç bordas
Vicepresident

potencien la presència i influència d’un col-
lectiu de 8.000 professionals davant de la 
societat civil i de les administracions. 

En definitiva, una suma d’experiències i saber 
fer d’un col·lectiu, el dels economistes i titulats 
mercantils, que, dins d’un context de continus 
canvis tecnològics i globalització econòmica, 
ha tingut la saviesa d’anticipar-se als esdeve-
niments i crear, mitjançant la unificació, una 
nova entitat que dóna suport a un col·lectiu de 
professionals que té molt a dir en el futur. 

de Tarragona. A diferència d’altres demarca-
cions, el Col·legi de Titulats Mercantils de 
Tarragona, si bé disposava d’una seu a la 
ciutat, no havia tingut una dinàmica pròpia 
des de feia alguns anys. De fet, molts dels 
seus col·legiats estaven vinculats al Col·legi 
de Barcelona, ja que els oferia una oferta més 
satisfactòria. D’altres, que ja disposaven de 
la doble col·legiació ja freqüentaven la forma-
ció que venien impartint el Col·legi d’Econo-
mistes i el Col·legi de Censors de Comptes.

Però, podem afirmar que aquesta situació 
va començar a canviar des del mateix mo-
ment en què es va confirmar la unió dels 
dos col·lectius. Podem apreciar que la inte-
gració ha estat especialment profitosa per 
diverses raons.

En primer lloc, s’ha reafirmat el sentit de per-
tinència a un únic Col·legi, amb un pes relle-
vant dins de la societat tarragonina. En se-
gon lloc, la integració en l’àmbit de la 
Comissió General de la seu dels membres 
d’ambdós col·legis ha facilitat una millor 
programació d’activitats. I, en tercer lloc, 
podem destacar un increment de participa-
ció en les activitats de formació, ja que al-
guns dels titulats mercantils que utilitzaven 
els serveis del seu Col·legi de Barcelona, ara 
ho fan a la seu de Tarragona, amb un estalvi 
important de temps i de desplaçaments. n

d’economistes i titulats mercantils de Catalu-
nya amb el Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, gràcies a l’aprofitament de les sinergies 
de les dues institucions ara unificades, hem 
pogut arribar a una eficàcia més alta, a millo-
rar les nostres prestacions i a tenir una major 
interlocució davant l’Administració, així com 
una més idònia articulació de la representació 
i defensa dels nostres professionals 

La Comissió d’Auditors de Comptes REA + 
REGA Catalunya té com a finalitat identificar i 
donar resposta a les necessitats de formació 
en auditoria i de serveis professionals relacio-
nats, informar de les novetats que afecten la 
professió, així com donar suport tècnic als 
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 grandària. Ofereix serveis als 1.180 
col·legiats inscrits en el ROAC, però especial-
ment als 475 col·legiats que, a més, són 
membres del REA + REGA, i organitza forma-
ció pràctica professional homologada, que 
inclou un ampli pla de formació especialitzada 
que s’adapta a les necessitats d’actualització 
i assessorament que plantegen els auditors i 
societats d’auditoria; sessions tècniques gra-
tuïtes homologades per l’ICAC, i estem treba-
llant per poder ampliar els serveis, amb la fi-
nalitat que el Col·legi sigui el referent a 
Catalunya per als auditors de comptes.

Col·legi d’Economistes  
de Catalunya a Girona
Aquesta unificació ha fet realitat quelcom 
que ja es donava en la pràctica i que és 
l’estreta col·laboració entre dos col·lectius 
amb formació dins de l’àmbit economico-
fiscal, que tradicionalment venien prestant 
serveis a administracions, empreses i parti-
culars. La seva integració dins d’un únic 
col·legi professional permet la suma de si-
nergies, tant les que afecten la millora de les 
capacitats i habilitats professionals dels 
economistes mitjançant l’increment dels 
serveis col·legials com l’eficiència en la ges-
tió dels recursos del nou Col·legi i les que 

esteve gibert
President

Les xifres
del primer any 
d’unificació

191 activitats gratuïtes 
per als membres

del Col·legi

Actes de formació tècnica gratuïts

Fòrum Economistes BAN

Esmorzars BAN

Actes relacionats amb la Jornada dels Economistes

Sortides culturals

Fòrum dels Mercats Financers

Activitats culturals i d’opinió relacionades  
amb l’economia i l’empresa

89

844 46

76

l ’ I n t e r È s  m é s  a l t
Aniversari del nou Col·legi
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Miravé Travessera - Trav. de Gràcia, 71, baixos · Miravé Tuset - Tuset, 36, baixos · 08006 Barcelona - Tel. 93 217 68 89

Deixa que et recordin 
pel teu somriure

Promoció Especial

per a col·legiats, empleats i familiars directes del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya

· En la resta de tractaments en qualsevol especialitat

· Visita (consulta i revisió) · Ortodòncia (1a visita)
· Visita pròtesi · Fluoració (infantil i adults)
· Radiografies intraorals · Extracció de punts de sutura

   

· Extracció dental simple · Visita d’urgències de dia
· Ortopantomografia · Higiene dental
· Ensenyament d’Higiene Oral

Cita online a: www.clinicamirave.es

@clinicamiraveFacebook.com/ClinicaDentalMirave 
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378 impactes en els mitjans  
de comunicació per activitats  
o posicionament del Col·legi

Amb una assistència en 
conjunt de 18.938 persones

Premsa escrita               Premsa digital

Ràdio                              Televisió

Assistents a cursos

Assistents a conferències

10.8008.138

187
114

47 30

Altres àrees

Gestió d’empreses

Control de gestió

Comptabilitat

Jurídica

Economia financera

Fiscal

Auditoria

7,87

          8,78

7,64

          8,78

7,92

7,20

7,95

7,70

Una formació de qualitat (valoració de 7,7 sobre 
10) que abasta les principals àrees d’actuació

626

                 1.132

                    1.237

                                 1.564

                                               1.950

Facebook

LinkedIn (pàgina d’empresa)

LinkedIn (perfil del Col·legi)

LinkedIn (Grup Economistes Catalunya)

Twitter

Una presència activa
a les xarxes socials

 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Seguidors
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Jornada dels Economistes

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

suficiències i mancances

El capital
de Catalunya
Comença el compte enrere per a la 20a Jornada dels 
Economistes 2015. La cita és el 6 de novembre proper, a l’Hotel 
Crowne Plaza Barcelona Fira Center. Però, per anar fent boca,  
a continuació publiquem l’avenç de les sessions

 Les dades macroeconòmiques i 
els diferents indicadors consta-
ten un escenari de superació i  
de sortida de la crisi. L’accentu-

ada i llarga crisi econòmica i les seves  
conseqüències fan que ens trobem en un 
moment d’inflexió i d’una certa discon- 
tinuïtat, assaonat per una situació d’espe-
cial complexitat pel dens calendari electo-
ral durant 2015.

Enguany, la Jornada anual dels economis-
tes farà un recorregut pels diferents actius 
(i passius) amb que compta l’economia ca-
talana. Els actius són formes de capital, 
acumulables en el temps i que conjunta-
ment determinen la capacitat d’una econo-
mia: el seu potencial, la seva productivitat, 
la seva eficiència i la seva resiliència en situ-
acions de tensió. Farem una mena de 
mapa, de radiografia, de les suficiències 
(actius) i de les mancances (passius) de sis 
diferents expresions del capital amb el que 
compta l’economia de Catalunya: capital 
humà, capital físic, capital científic i tecno-
lògic, capital empresarial i organitzatiu, ca-
pital social i capital institucional. 

Tot plegat per preguntar-nos: què tenim, 
què ens fa falta i com en podem treure el 
millor profit. Potser ens hi poden ajudar els 
savis consells –prescrivint una vida d’ho-
nest treball i atacant la injustícia– que con- 
té el poema Treballs i dies, d’Hesíode.
Les anteriors sessions de caire estratègic, 

les energies renovables. El 18 de novem-
bre a Lleida: Estratègies de futur de les em-
preses i cooperatives agroalimentàries. I, 
dijous 19 de novembre a Tarragona: El ca-
pital econòmic de Tarragona, el que es 
queda i el que se’n va?

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

Veniu a gaudir d’aquesta 20ª edició de la 
Jornada anual dels Economistes. Esteu 
tots convidats! 

amb l’afegit d’un altre actiu clau per a Cata-
lunya, com és el sector agroalimentari, es 
complementen amb altres sis potents ses-
sions configurades a l’entorn de l’empresa 
–pimes, dimensió i finançament–; dels des-
patxos professionals –amb una sessió do-
ble: reforma del codi penal i regularització 
de béns a l’estranger–; dels indicadors  
per analitzar el funcionament empresarial 
–Ebitda, una magnitud útil per a la presa de 
decisions?–; i en el camp de l’exercici pro-
fessional de l’economista auditor –com 
afecta als auditors la nova Llei d’Auditoria–; 
en el terreny de l’assessorament empresa-
rial –actuacions professionals de l’econo-
mista en el Registre Mercantil–; i, també, 
abordant la controvèrsia entre els diferents 
models comercials.

La Jornada es desenvoluparà en un format 
dual, de manera que es combinaran sessi-
ons professionals i estratègiques alhora. 
Així s’augmentarà el ventall de possibilitats 
d’elecció per part dels assistents. 

Els fermalls que obren i tanquen la Jornada 
els constitueixen tant la conferència inaugu-
ral –de caire acadèmic– com la de cloenda 
–amb una visió de caire més empresarial.

La Jornada dels Economistes també es 
celebra a cadascuna de les seus territorials 
del Col·legi amb un programa específic re-
lacionat amb el lema de la Jornada. El 12 
de novembre a Girona: Present i futur de 
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JORnaDa 
D’acTuaLiTZaciÓ 
fiscaL

Reforma del
Codi Penal. Pla
de prevenció penal
en els despatxos 
professionals
Horari: d’11.00 a 12.15 hores 

Introductor: 
JOrdI Bech, membre del Comitè Per-
manent de la Comissió d’Assessors Fiscals 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya

La reforma del Codi Penal estableix com 
una de les principals novetats la responsa-
bilitat penal de les empreses. En aquest 
sentit, els despatxos professionals es veuen 
afectats per aquesta reforma i hauran d’im-
plantar els corresponents plans de preven-
ció penal als efectes de protegir la firma 
mitjançant l’adequat compliment normatiu. 
L’objectiu de la sessió és comentar els mo-
dels més adequats per dissenyar el pla de 
compliment normatiu d’aquest sector. Per 
parlar d’aquest tema hem convidat com a po-
nent cristòbal Martell, soci administrador 
de Martell Advocats; Benjamín Nicolau, 
corporate Compliance, Dret Penal de Crowe 
Horwath Legal i Tributari; Saturnino Suan-
zes, advocat de Dret Penat de Crowe Hor-
wath Legal i Tributari; i Xavier ribas, Dret de 
les Tecnologies de la Informació i fundador de 
Ribas & Associats. 

PRimeR TORn 
De sessiOns
Horari: d’11.00 a 12.15 hores

Sessió 1

Com afecta als 
auditors la nova  
Llei d’Auditoria  
de Comptes 

Introductor: 
eMILIO ÁLvArez, president de la Comissió 
d’Auditors de Comptes del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya

La nova Llei d’Auditoria és una transposició 
de la Directiva Comunitària 2014/56/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, 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. 
En la pràctica és un repte per als auditors i, en 
no haver estat consensuada amb les corpo-
racions professionals representatives dels 
auditors, conté llums i ombres respecte l’ac-
tivitat de l’auditoria de comptes. 

En primer lloc, hem de destacar que és una 
norma fonamental per a la transparència i la 
seguretat dels mercats i per a les més de 
55.000 empreses que s’auditen anualment 
a Espanya. En definitiva, per al conjunt de 
l’economia espanyola. Tampoc hem d’obli-
dar que existeixen actualment 20.000 per-
sones que estan acreditades com a audi-
tors, encara que no tots ells exerceixen 
professionalment a més de significar 30.000 
llocs de treball directes i indirectes del sector. 

La reforma del Codi 
Penal estableix  
com una de les 

principals novetats  
la responsabilitat 

penal de les empreses

Regularització de 
bens a l’estranger
Horari: d’12:15 a 13:30 hores

Segueix de plena actualitat per a aquelles 
persones que tenen patrimoni no declarat 
a l’estranger i que voldrien regularitzar-lo. 
Actualment, no hi ha unanimitat en el trac-
te fiscal en aquests casos. Per un altre 
costat, la Comissió Europea, ha manifes-
tat la seva intenció d’incoar al respecte un 
procediment d’infracció a Espanya en re-
lació amb el règim sancionador i la impres-
criptibilitat. L’objectiu de la sessió és de-
batre sobre l’abast i conseqüències de 
presentar declaracions tributàries extem-
porànies, regularitzant rendes procedents 
d’actius que haguessin estat subjectes a 
l’obligació de ser incorporats en la decla-
ració anual de béns a l’estranger.

Hi participen com a ponents Àngel Sáez, 
soci de Ros Petit; Luis Manuel Alonso, 
catedràtic de Dret Financer i Tributari de  
la Universitat de Barcelona; Sebastián 
Piedra, inspector d’Hisenda en excedèn-
cia i soci de Crowe Horwath Legal i Tribu-
tari, i Marcos Mas, Advocat de l’Estat.
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És de destacar 
l’enduriment del  

règim sancionador  
de la nova Llei 

d’Auditors de Comptes

Les mesures aprovades comporten requi-
sits més estrictes per als auditors, especi-
alment per a les empreses, les considera-
des d’interès públic EIP (empreses i entitats 
amb un significatiu interès públic degut a la 
naturalesa de les seves activitats, tamany i 
nombre d’empleats). Es tracta principal-
ment d’empreses de valors en mercats co-
titzats i sectors regulats com les del sector 
financer i d’assegurances. 

Les mesures aprovades comporten requisits 
més estrictes per als auditors d’aquestes en-
titats amb l’objectiu d’enfortir la seva integri-
tat, objectivitat, responsabilitat i independèn-
cia. Entre les obligacions destaca l’obligació 
de rotació de la firma d’auditoria cada deu 
anys prorrogables quatre anys més en règim 
de coaditoria. Així mateix, es contempla una 
llista de serveis prohibits diferents de l’audito-
ria, en particular els relacionats amb l’asses-
soria legal i els lligats a l’estratègia financera i 
d’inversió, i proposa fixar un límit del 70% als 
ingressos que obtinguin les firmes d’auditoria 
per serveis no relacionats amb aquesta acti-
vitat que no estiguin prohibits i la publicació 
anual d’un informe de transparència. 

Així mateix, i en general per a totes les firmes 
d’auditoria i auditors, s’estableix un règim 
d’independència i que tal com ha declarat el 
Consell d’Estat és molt rigorós i complex; i 
que sens dubte creés molts problemes en 
el futur per la dificultats pràctiques de la seva 
comprensió i aplicació, i en definitiva podria 
originar inseguretat jurídica. També és de 
destacar l’enduriment del règim sanciona-
dor. Així mateix, es limita la concentració 
d’honoraris d’auditoria en un mateix client 
en un 30% dels honoraris d’auditoria. 
Aquestes normes i altres contingudes en la 
nova Llei no és clar que comportin una mi-
llora en la qualitat de l’auditoria ni una reduc-
ció en la concentració del mercat. 

Evidentment, era necessari adaptar-se a la 
nova normativa europea i, també, als can-
vis en el mercat d’auditoria. Encara que, la 
falta de consens preveu dificultats en la 
seva aplicació, els economistes auditors 
sempre defensem l’aprovació de les nor-
mes que contribueixin a la millora de la qua-
litat de la informació financera i aconseguei-
xin una mayor protecció dels interessos 
dels inversors i consumidors.

Per participar-hi hem convidat enrique 
rubio, sotsdirector general de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes 
(ICAC), i encarna rico, membre del De-
partament tècnic del REA-REGA.

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

que ho reguli, es tracta de determinar el re-
sultat abans de tres tipus de despeses: les 
financeres, els impostos i les correccions 
valoratives. 

Per a uns, té l’avantatge d’eliminar el biaix 
de l’estructura financera, de la política fiscal 
i de les despeses fictícies (amortitzacions). 
Però no considerar pel càlcul del resultat 
dos components tant importants en algu-
nes companyies com poden ser el interes-
sos i els impostos ja aglutina una colla de 
detractors.

Els defensors del terme assenyalen, però, 
que pot ser utilitzat per analitzar la rendibili-
tat entre companyies i indústries, ja que 
elimina els efectes de les decisions finance-
res i comptables preses en l’empresa. Fins 
i tot en el supòsit en què ens trobem davant 
dues empreses de diferents sectors, com 
no tenim en compte ni el finançament ni la 
depreciació, ni per tant el nivell d’inversió 
que es necessita en cadascun, l’Ebitda ens 
permet comparar magnituds homogènies, 
visualitzant el que podríem anomenar resul-
tat d’explotació.

Els que es malfien o malpensen d’aquest 
indicador afirmen que les empreses que 
l’utilitzen en detriment d’altres és perquè a 
partir de l’Ebitda els resultats són pitjors i es 
converteix en la magnitud preferida de les 
que perden diners.

Aquest concepte que es comença a utilit-
zar a partir de la dècada dels anys 80, so-
bre tot per part d’empreses tecnològi-
ques, permet a empreses joves i amb 
expectatives de ràpid creixement trans-
metre la capacitat de generar recursos a 
nivell operatiu i abans de retribuir als 
bancs, a l’Estat i als accionistes.

Un altre punt de debat és la seva identifi-
cació amb la “caixa operativa” d’una com-
panyia. Al descomptar tant les amortitza-
cions como les depreciacions, alguns 
pensen que equival al cash flow generat. 
Però aquesta afirmació ignora els canvis 
soferts per les Necessitats Operatives de 
Fons (clients, existències, proveïdors). A 
més, considera com a flux de caixa tots els 
ingressos del període, quan no tots els in-
gressos constitueixen caixa.

Els analistes solen relacionar l’Ebitda amb 
altres magnituds, per obtenir un coneixe-
ment més profund de les companyies o per 
fer-ne una valoració. L’Ebitda es relaciona 
amb el valor de la empresa (enterprise va-

Sessió 2

L’Ebitda, una 
magnitud útil per a la 
presa de decisions?

Introductor: 
MArTí GArcíA PONS, vicepresident de la 
Comissió de Comptabilitat del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

L’Ebitda (earnings before interest, taxes, de-
preciation and amortization), és a dir, el benefi-
ci abans d’interessos, impostos depreciaci-
ons i amortitzacions, és una magnitud que no 
deixa indiferent en l’àmbit comptable i financer. 

Mal vist acadèmicament però per altra ban-
da molt utilitzat per analistes financers i em-
preses, apareix habitualment en la informa-
ció econòmica i financera d’aquestes. 

Les opinions confrontades sobre la seva 
bondat es centren en qüestions com el seu 
càlcul, la seva identificació amb la “caixa 
operativa” d’una companyia o la seva im-
portància com a resultat de l’empresa en 
detriment d’altres variables. 

Si ens fixem en la seva forma de càlcul, tot 
i que no existeix consens ni una normativa 
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Un secret per viure millor?
Sentir-me bé amb mi mateix. 

Per això reviso cada any
la meva audició a GAES.
Una bona salut auditiva ens fa sentir bé, segurs i feliços.
Perquè ens acosta als altres i ens permet gaudir
dels bons moments de la vida. 

A GAES posem al vostre servei més de 500 centres i una atenció 
personalitzada i professional per tenir cura de la vostra audició.

TruquEu i sol·liciTEu lA VosTrA
rEVisió AudiTiVA grATuïTA

902 026 024  
gaes.es

facebook.com/GAESCentrosAuditivos

ArA, 10% dE dEscompTE

lue) i mostra el valor de la companyia res-
pecte als recursos que genera, indepen-
dentment de la seva estructura financera, 
de la taxa impositiva que aboni i de la seva 
política d’amortització.

En relacionar-lo amb les vendes, s’obté el 
marge operatiu de l’empresa, una ràtio que 
informa de la evolució de la rendibilitat. 
També es relaciona amb els interessos 
nets, per mesurar la capacitat de poder 
complir amb els pagaments de interessos 
a través dels fluxos de caixa procedents de 
la activitat principal de la companyia.

Es per tot això que proposem un cara a 
cara entre dos experts per posar sobre la 
taula pros i contres, veritats i mentides, vir-
tuts i defectes de l’Ebitda i el seu ús en 
l’anàlisi i valoració d’empreses.

Els dos ponents proposats són: emili Gi-
ronella, acadèmic numerari de la Reial 
Acadèmia de doctors i auditor de comp-
tes. I Xavier Subirats, economista, màs-
ter en Negocis Internacionals, i vocal de la 
Comissió gestora del Col.legi d’Economis-
tes de Catalunya.

de la Comissió d’Economia Financera del 
Col.legi d’Economistes de Catalunya

L’esperit emprenedor català s’evidencia en 
el gran nombre d’empreses que hi ha a Ca-
talunya. Aquest gran nombre d’empreses 
ens posiciona per davant de països amb els 
que ens podríem comparar (Bèlgica, Suè-
cia, Noruega, Dinamarca...) però, en canvi, 
la limitada dimensió d’un percentatge molt 
elevat d’aquestes empreses ens fa perdre 
valor en aquesta anàlisi comparativa. És a 
dir, en aquests països el nombre d’empre-
ses és més petit però gaudeixen d’empre-
ses de major dimensió. 

La dimensió no és per ella mateixa un factor 
definitiu en cap sentit però si que davant els 
reptes que comporta les necessitat de re-
cerca, desenvolupament, els costos de la 
distribució i comercialització, la inversió en 
tecnologia, la internacionalització, la inno-
vació... poden ser aspectes que amb una 
dimensió més gran s’afrontin amb més 
possibilitats i més eficiència.

Ja l’any 2008 el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya va elaborar un document sobre la 

Sessió 3

Pimes, dimensió  
i finançament: 
supervivència

Introductor: 
JOrdI MALAPeIrA, economista i membre 
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Sessió 4

El factor humà, 
cabdal per  
a Catalunya

Introductora: 
MONTSerrAT cASANOvAS, presidenta 
de la Comissió d’Economistes Docents  
i Investigadors del Col.legi d’Economistes 
de Catalunya i catedràtica d’Economia Fi-
nancera de la Universitat de Barcelona

Aquesta sessió té per objecte tractar sobre 
la població de Catalunya. La demografia és 
essencial per a l’esdevenidor de qualsevol 
poble ja que un dels actius més importants 
que té l’economia i la societat d’una nació 
són els seus recursos humans.

L’introductora de la sessió serà Montser-
rat casanovas, presidenta de la Comissió 
d’Economistes Docents i Investigadors del 
Col.legi d’Economistes de Catalunya i ca-
tedr4àtica d’Economia Financera de la Uni-
versitat de Barcelona.

La estructura de la sessió serà la següent. 
En primer lloc, Mireia Farré, responsable 
de l’àrea de població i territori de l’IDES-
CAT, farà la ponència marc de la sessió, en 
que desenvoluparà quina és l’estructura 
de la demografia a Catalunya, tant en el 
moment actual com en un futur no llunyà 
(any 2020). Així com la distribució territorial 
de la població en el nostre país.A continu-
ació, amb el format de taula rodona, parti-
ciparan Lluís Bohigas, membre de la Co-
missió d’Economia de la Salut del Col.legi 
d’Economistes de Catalunya; Julià Man-
zanas, vicepresident de la Comissió 

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

d’Economia del Coneixement i Innovació  
del Col.legi d’Economistes de Cataunya, 
president de Cabier Institute i membre del 
New Club of Paris, Andreu domingo, 
sotsdirector del Centre d’Estudis Demo-
gràfics de la UAB, i la introductora de la 
sessió tractaran els aspectes bàsics que 
afecten a la demografia. 

En aquest sentit, es polemitzarà sobre la 
salut, l’educació, el talent i la immigració, per 
poder fer un diagnòstic dels impactes (punts 
forts, punts febles, oportunitats i amena- 
ces) de cadascun d’aquests factors claus. 
en la població a Catalunya. Diagnosi neces-
sari perquè després els polítics puguin em-
prendre les estratègies més adequades.

Sessió 5

Els eixos vertebradors  
del capital físic  
de Catalunya

Introductor: 
SerGI SAurí, economista, doctor enginyer 
de Camins, Canals i Ports, i professor de la 
UPC i director del CENIT

Amb el capital físic d’un país ens estem re-
ferint a tots aquells elements que constitu-
eixen el hardware d’un territori, tals com les 
fonts energètiques i llur distribució o les in-
fraestructures de transport, per exemple. 
Es tracta, en definitiva, de les xarxes essen-
cials que configuren el territori i defineixen 
en gran mesura el seu desenvolupament. 
La sessió gravitarà entorn tres xarxes cab-
dals: energia, aigua i transports. 

Creiem que la 
dimensió de l’empresa 
productiva catalana 

continua tenint  
un greu problema

Dimensió de l’Empresa Catalana, fruit del 
debat d’un nombre important quantitativa-
ment i qualitativa de Col·legiats i en que es 
van fer una sèrie de propostes de caire cultu-
ral, normatiu, fiscal i financer. Creiem que la 
dimensió de l’empresa productiva catalana 
continua tenint un greu problema tant per al 
seu creixement en magnituds econòmic fi-
nanceres, com per a la inversió en I+D+I, 
com per la seva internacionalització. Tot això 
s’ha agreujat pels problemes de finançament 
provocats per la recent i llarga crisi financera.

Entenem que hi ha una forta relació entre la 
dimensió de l’empresa i les seves capaci-
tats financeres, capacitats financeres que 
si són les adequades poden ajudar al model 
de creixement i a la supervivència de les 
empreses.

Per parlar d’aquests temes, la sessió Pi-
mes: finançament, dimensió i supervivència 
s’ha convidat a que exposin les seves idees 
al doctor Xavier Puig, professor titular del 
Departament d’Economia Financera i 
Comptabilitat a la Universitat Pompeu Fa-
bra de Barcelona, que exposarà el model 
teòric, dimensió/finançament i la situació 
actual. Felip Puig, conseller d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
que explicarà l’estratègia de l’Administració 
Pública i la incidència en els temes apuntats. 
Josep Maria Nus, director de Risc del 
Banc de Santander, que comentarà el punt 
de vista de la banca en relació al finança-
ment de les pimes. I Josep González, pre-
sident de Pimec, que exposarà com veuen 
i valoren les pimes l’aportació de l’Adminis-
tració i la Banca al finançament, dimensió i 
supervivència de les empreses.
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Quant als recursos hídrics, Catalunya s’ha 
caracteritzat per tenir dos tipus de dese-
quilibris: per un cantó, el volum d’aigua es 
presenta irregularitat en el temps, tant a 
nivell anual com interanual, produint-se pe-
ríodes importants de sequera; i, per altre 
cantó, hi ha importants desequilibris terri-
torials, on la major part de recurs de l’aigua 
es produeix en les zones amb menys den-
sitat i demanda. A més d’això, cal afegir les 
importants inundacions que s’han anat 
succeint a Catalunya en les darreres dèca-
des, amb el risc humà i econòmic que això 
suposa. Aquests desequilibris del recurs 
de l’aigua ha fet necessari el desenvolupa-
ment de nombroses obres hidràuliques en 
el territori. En la sessió del capital físic es 
realitzarà una revisió de l’estat actual de la 
generació i distribució del recursos hídrics 
identificant les necessitats a futur. 

La xarxa d’energia, per la seva banda, tant 
en la producció com en la distribució, ha 
viscut un creixement de la seva demanda 
intens i paral·lel al desenvolupament del ter-
ritori i de l’economia catalana, que ha posat 
de relleu les necessitats de noves fonts 
d’energia del territori i una millora de la xar-
xa de distribució. La limitació dels recursos 
energètics, juntament amb unes deman-
des futures en creixement, moltes d’elles 
vinculades al transport, fan necessari un 
debat sobre la composició de les fonts 
energètiques necessàries i el balanç oferta-
demanda energètic del país. 

La tercera de les xarxes a analitzar, la de 
transports, cal estructurar-la com a juxtapo-
sició de les xarxes viàries i ferroviària i els 
grans nodes infraestructurals (ports, aero-
ports, plataformes logístiques, etcètera). Ara 
bé, en última instància, el rellevant és el servei 
i llur qualitat vinculat a aquestes infraestruc-
tures. En aquesta visió de servei, cal diferen-
ciar l’àmbit urbà i l’interurbà, per una banda, 
i la mobilitat de persones i de les mercaderi-
es, per una altra banda. Els reptes de la xarxa 
de transport són, a més de la millora de l’efi-
ciència en temps i cost, la millora en fiabilitat 
i resiliència. Reptes vinculats a la infraestruc-
tura i servei ferroviari, al finançament de la 
nova oferta de transports o a desenvolupar 
un ampli ventall de mesures per reduir la con-
gestió en les ciutats (transport públic, car-
sharing, tarificació, etcètera). 
 
Per tal de copsar les variables essencials del 
capital físic que condicionen i alhora ajuden 
en el desenvolupament econòmic del terri-
tori, cal una visió integrada d’aquestes tres 
xarxes, el que ens defineix, en última instàn-

cia, el model territorial d’un país. És per això, 
que la sessió es dividirà en dues parts: una 
primera de visió de conjunt, d’estructuració 
del territori, seguit d’una altra centrada en 
cadascuna de les xarxes anteriors. 

Per parlar d’aquest tema hem convidat 
com a ponent Jordi Julià, enginyer de Ca-
mins, Canals i Ports, director de Transfer 
Enginyeria SA. Com a comentaristes hem 
convidat Mariano Marzo, catedràtic 
d’Estratigrafia i professor de recursos 
energètics i geologia del petroli de la UB; 
Josep dolz, catedràtic d’enginyeria Hi-
dràulica, doctor enginyer de Camins, Ca-
nals i Ports i director de l’Institut Flumen 
UPC-CIMNE; i Santiago Montero, engi-
nyer industrial expert en infraestructures.

Sessió 6

El Capital social  
de Catalunya , 
un factor de cohesió  
i estímul econòmic

Introductora: 
MAITe SOLer, economista i coordinadora 
del Grup de Treball d’Economistes per a 
una Economia Social del Col.legi d’Econo-
mistes de Catalunya

La Jornada dels Economistes de 2015 té com 
lema El Capital de Catalunya des d’una pers-
pectiva econòmica: suficiències i mancances. 
Aquesta anàlisi s’ha estructurat en sis sessi-
ons per fer una radiografia de les diferents ex-
pressions del capital. El Grup d’Economia 
Social amb aquesta sessió vol mostrar el 

mapa de la situació del Capital Social i Tercer 
Sector a Catalunya.

Aquest és un ampli camp de coneixement i 
experiència molt lligat històricament al teixit 
econòmic i social del nostre país. El valor eco-
nòmic del teixit associatiu configura el capital 
social d’un país que mesura el grau de col-
laboració social entre els diferents grups d’un 
col·lectiu humà i l’ús individual de les oportuni-
tats sorgides arran d’aquesta col·laboració.

Les entitats del tercer sector en sentit ampli 
són part del capital social d’un país i poden 
contribuir eficaçment a identificar i satisfer 
necessitats socials a col·lectius i a persones, 
en base a la proximitat de la seva actuació i 
a les relacions de confiança i col·laboració 
que s’estableixen.

En aquesta sessió intentarem presentar un 
mapa de la situació, amb les mancances i su-
ficiències, actius i passius, del capital social i el 
tercer sector a Catalunya. Comptarem amb 
dos ponents que ens presentaran la radiogra-
fia i tendències del tercer sector a Catalunya i 
la situació de les empreses d’economia social, 
i el món cooperatiu y un tercer ponent que par-
larà dels valors econòmics del capital social.

Donar a conèixer la situació d’aquest sector de 
l’activitat econòmica, preguntar-nos què te-
nim, què ens falta, com en podem treure el 
millor profit i que propostes plantegem per el 
futur de l’economia catalana.

Hem cregut que en un temps de crisis dels 
models clàssics de gestió econòmica de les 
empreses, de grans canvis socials i econò-
mics, de la necessitat de noves estratègies, 
l’economia social té molt a aportar i pot jugar 
un paper rellevant.

El tercer sector de l’economia catalana s’esde-
vingué un dels més vius i actius dels últims temps 
i és un element d’estímul i cohesió econòmic.

Els emprenedors, els nous empresaris, bus-
quen noves formes d’organització, nous ca-
mins per introduir-se en un mercat cada vega-
da més global, complex i diversificat.

Esperem com a resultats d’aquesta taula que 
surtin algunes propostes sobre les aportacions 
que des de el capital social i el tercer sector es 
poden fer a la situació de l’economia catalana.

I a la la Fila zero estaran Perfecto Alonso, 
president de la confederació de cooperatives 
de Catalunya; Joan Segarra, president de la 
sectorial d’iniciativa social i president de la pa-
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Adrquirir més 
seguretat en el trànsit 

professional pels registres 
complementarà més  
la formació jurídica

determinats tràmits i inscripcions davant del 
Registre Mercantil. Això ho veiem clarament:

a) En la presentació telemàtica dels CCAA 
i també dels llibres societaris i comptables.
b) Inscripcions de societats mercantils en 
general i professionals en particular.
c) Acceptacions de designes com a ex-
perts independents o auditors.
d) Actuacions com assessor en actes regu-
lats per la Llei de Societats de capital que 
s’han de sotmetre a inscripció.
e) Possibilitat d’interposar recursos admi-
nistratius contra discissions adoptades 
pels registradors mercantils.

Sobre tots aquests particulars descrits que 
afecten directament a l’exercici professional, 
es pretén obtenir la màxima informació i, si 
cal, debat i també plantejaments de dubtes al 
ponent que exerceix com a Registrador Mer-
cantil, Fernando de la Puente, a l’objecte 
d’adquirir més seguretat en el trànsit profes-
sional pels registres, entenent que això com-
plementarà encara més la formació jurídica 
dels nostres professionals. Moderarà la ses-
sió Jordi Albiol, president de la Comissió 
Mercantil, Concursal i Experts Judicials.

Sessió 2

L’agroalimentació, 
un actiu clau  
de Catalunya

Introductor: 
FrANceSc reGuANT, vicepresident de la 
Comissió d’Economia Agroalimentària del 
Col.legi d’Economistes de Catalunya

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

El sector agroalimentari 
ha de jugar un paper 
important en el futur  

i convé obrir-li les  
portes en la mesura  

que li correspon
El sector agroalimentari ha passat de pun-
tetes, sense fer soroll, pel desenvolupa-
ment de Catalunya, fins que de cop ens 
hem adonat que estàvem parlant del sector 
industrial més important, del segon clúster 
agroalimentari d’Europa, del tercer expor-
tador de Catalunya, un sector que integra 
eficientment sector primari i secundari i que 
és el proveïdor d’un producte bàsic com és 
l’alimentació al qual destinem el 30,5% de 
la nostra cistella de la compra. 

Tanmateix, dos factors addicionals han es-
tat decisius per a que tornem a mirar aquest 
sector amb renovat interès. En primer lloc, 
pel seu paper davant de la crisi. El sector 
agroalimentari s’ha mostrat de manera efi-
caç com a sector anticíclic, les pèrdues 
d’ocupació i de producció han estat míni-
mes amb creixements clars en diferents 
subsectors que han trobat a l’exportació 
una via d’expansió. 

En segon lloc, pel rol que està adquirint 
aquest sector a l’hora d’abordar les crei-
xents tensions ambientals, la lluita contra el 
canvi climàtic i el proveïment d’energia i al-
tres outputs de la bioeconomia, a més de 
l’imprescindible proveïment d’aliments. De 
fet l’agricultura juga un triple paper front al 
medi ambient, com a víctima, com a pro-
blema i com a solució però amb un balanç 
clarament positiu com a eina essencial vers 
un desenvolupament sostenible.

Malgrat tot, aquest sector segueix tenint una 
imatge no suficientment reconeguda i sovint 
distorsionada, vells estereotips continuen 
presents i, possiblement per aquesta raó no 
sempre es prenen les decisions més ajusta-
des en la direcció del progrés sostenible del 
país. Aquest sector ha de jugar un paper im-
portant en el futur i convé obrir-li les portes 
en la mesura que li correspon. Aquesta ses-
sió vol anar en aquesta direcció.

La sessió comptarà amb una introducció i dues 
ponències. Introduirà Francesc reguant, 
economista, vicepresident de la Comissió 
d’Economia Agroalimentària del Col.legi 

tronal del tercer sector; carles Barba, vice-
president de relacions institucionals de la Fun-
dació Catalana de l’Esplai; Amadeu Ibarz, 
economista i vicepresident del Grup de Treball 
d’Emprenedoria i Creació d’Empresa del Col.
legi d’Economistes de Catalunya.

seGOn TORn
De sessiOns
Horari: de 12.30 a 13.45 hores

Sessió 1

Les actuacions 
professionals de 
l’economista en el 
Registre Mercantil

Introductor: 
rOdrIGO cABedO, vicepresident de la Co-
missió Mercantil, Concursal i Experts Judici-
als del Col.legi d’Economistes de Catalunya

L’economista que es dedica a l’assessora-
ment d’empreses al llarg de la seva vida pro-
fessional té la necessitat imperativa de fer 
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S’està en un bon 
moment per fer una 
reflexió global de tots  

els elements que 
configuren l’estructura 

del comerç català

d’Economistes, el qual aportarà dades sintèti-
ques per ubicar el sector agroalimentari català 
a l’economia catalana i a l’economia global.

La primera ponència es referirà a l’agroali-
mentació com a sector estratègic. Serà a 
càrrec de Josep Pont, conseller delegat del 
Grup Borges. Ell parlarà des de l’autoritat 
que li atorga presidir una empresa catalana 
que ha sabut créixer fins a esdevenir multi-
nacional. El Grup Borges és un exemple 
emblemàtic del camí que han realitzat no 
poques empreses agroalimentàries que han 
sabut aprofitar les oportunitats que els hi 
brindava el mercat global però sense perdre 
en cap moment les arrels d’on provenien.

Avui el Grup Borges, entre altres diverses 
iniciatives de creixement, està impulsant la 
plantació de fruita seca, tal com els pistat-
xos, a les àrees regables del Segarra-Gar-
rigues. Amb aquesta actuació està posant 
les bases per a la recuperació econòmica i 
social de zones rurals avui degradades 
però que poden esdevenir un pulmó pro-
ductiu amb el suport de l’aigua de reg. De 
tot això, de mercats globals i de potenciali-
tats locals ens en parlarà Ramon Pont.

La segona ponència es referirà a l’agroali-
mentació com a sector innovador. Serà a 
càrrec de Josep M. Monfort, director ge-
neral de l’ Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA). Aquest institut, 
fundat fa trenta anys, ha esdevingut un refe-
rent en innovació agroalimentària i ha sabut 
situar-se de manera col·laborativa entre els 
millors centres de la seva especialitat, esde-
venint el millor vehicle per fer arribar al sector 
agroalimentari el més de pressa possible les 
innovacions que la comunitat científica 
mundial està produint, innovacions en les 
que l’IRTA n’és clarament protagonista. 

El segle XXI serà el segle de la revolució bi-
otecnològica, i en aquest procés de desen-

volupament científic i tecnològic l’agroali-
mentació hi jugarà un rol molt important. En 
aquest sentit, Josep M. Monfort, doctor en 
Biologia, és la persona que millor ens pot 
acostar al sector agroalimentari com a sec-
tor innovador i orientar-nos sobre la funció 
dels economistes en la dinàmica de les em-
preses davant dels progressos del R+D.

Sessió 3

El ‘retail’ en el segle 
XXI: controvèrsies 
entre els models 
comercials

Introductora: 
MArIA cLArA díez, economista i membre 
del Grup de Treball de ‘Retail’ del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

El sector del retail, que es pot definir com a 
sector de sectors, canalitzant la renda dis-
ponible –interna i externa– i posant en con-

Matrícula 
oberta

www.uvic.cat/formacio-continua                                                                              infofc@uvic.cat  ||  Tel. 93 886 12 22

MÀSTERS  i  POSTGRAUS 2015-2016 

MÀSTERS
- MBA - Màster en Administració i Direcció d’Empreses
- Direcció Comptable, Financera i Tributària
- Direcció de Recursos Humans, Desenvolupament i Gestió del Talent
- Direcció i Lideratge d’Empreses Vitivinícoles
- Disseny i Optimització de Processos Industrials
- Lideratge i Direcció de Fundacions i Associacions
- Producció Cinematogràfica
- Programació i Implementació de Solucions Microsoft Dynamics
- Sport Management

POSTGRAUS
- Branding Territorial i Marketing de Ciutats
- Direcció i Gestió de Centres Sociosanitaris i d’Atenció a Persones amb Dependència
- Disseny i Optimització de la Cadena de Subministrament
- Economia Verda
- Emprenedoria Social
- Gestió de Start-ups de Base Tecnològica
- Direcció Estratègica i Emprenedoria per a PIMES
- Lideratge i Competències Directives
- Negocis Internacionals
- Periodisme de Dades
- SAP ERP: Gestió de la Cadena de Subministraments SCM EWM  // SAP ERP: Gestió Financera

tacte la indústria i el consumidor, està en 
constant evolució.

Aquest sector, que abasta tot el que està al 
voltant de la distribució comercial té els seus 
orígens en el mateix inici de la civilització i ha 
demostrat al llarg del temps que sap adap-
tar-se als canvis. Avui s’enfronta al nostre 
país a tres fenòmens que, de ben segur, 
marcaran el seu futur: la globalització, el 
canvi en les relacions entre els diversos 
agents en base a la creixent connectivitat i, 
especialment en el cas de Barcelona però 
també en bona part del nostre territori, la 
convivència amb d’altres activitats de ser-
veis i, més particularment, amb el turisme.

En aquest context, s’està en un bon mo-
ment per fer una reflexió global de tots els 
elements que configuren l’estructura del 
comerç català i que expliquen el seu funci-
onament.

Així, cal plantejar-se com afecta al sector 
comercial l’evolució econòmica del país, en 
particular en relació amb l’evolució de la 
renda en els darrers anys: per una banda, 
com el comerç canalitza les variacions de la 
renda interna disponible i d’altra banda, 
com absorbeix les rendes externes provi-
nents del turisme.

També convé analitzar com ha evolucionat 
la configuració de l’ocupació en el sector, 
les propostes relatives a la formació, de 
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quins instruments disposa el comerç per 
reforçar la seva competitivitat, tant en l’àm-
bit sectorial com territorial i el paper que 
juguen i poden jugar en el futur les noves 
tecnologies.

Així mateix, convé abordar la lectura del 
sector del retail com a sector empresarial, 
amb les seves problemàtiques específi-
ques relatives al finançament i la fiscalitat.
I no es pot oblidar tot allò relacionat amb els 
canvis en l’actitud dels consumidors, tant 
pel que fa als hàbits de consum i de com-
pra, com en tot allò relatiu a la seva adhesió 
a noves formes d’intercanvi emmarcades 
dins l’economia col·laborativa.

De la mateixa manera, es planteja un debat 
sobre els horaris comercials, que avui està 
especialment viu a la ciutat de Barcelona.

Tenint en compte que la localització és fo-
namental per a l’exercici de l’activitat co-
mercial, també la planificació urbanística 
dels usos comercials és un element deter-
minant en la configuració del sector. I és un 
bon moment també per explorar els instru-
ments de partenariat public-privat, que po-
den ser d’utilitat per reforçar el comerç 
urbà, davant les grans implantacions co-
mercials perifèriques.

Aquest conjunt d’elements conforma el 
que s’ha vingut denominant el “model co-
mercial català” que, especialment pel que 
es refereix a l’ordenació del sector, es dife-
rencia amb el d’altres indrets de l’Estat, 
singularment de les polítiques comercials 
de la Comunitat de Madrid.

Es per això, i en un moment de canvis que 
afecten tota la societat, que pren de nou 
interès el debat sobre la bondat dels diver-
sos models comercials i la controvèrsia que 
es genera al seu entorn.

Per parlar d’aquest tema hem convidat 
com a ponents Santiago Pagès, presi-
dent del Grup de Treball de Retail del Col-
legi d’Economistes de Catalunya, Núria 
Beltran, directora gerent de l’Escola Supe-
rior de Comerç i Distribució (ESCODI), 
Joan Font, director general de Bonpreu i 
Benito García, economista i propietari de 
Benitosports.

Sessió 4

El capital científic 
i tecnològic i 
l’ecosistema 
d’innovació  
de Catalunya

Introductor: 
XAvIer LóPez, economista i director 
executiu d’EURECAT

Les moltes diagnosis realitzades sobre el 
sistema d’innovació de Catalunya apunten 
recurrentment que una de les debilitats més 
importants d’aquest sistema és la manca de 
connexió entre els diferents agents que el 
composen. Si bé pot considerar-se que el 
capital científic i tecnològic existent en el país 
és prou important, tant des del punt de vista 
d’inversió tangible (infraestructures científi-
ques i tecnològiques) com des del punt de 
vista del capital humà (investigadors, tecnò-
legs i personal de suport) i que la seva quali-
ficació, al menys en algunes àrees, és excel-
lent, la manca d’aquesta connexió entre els 
diferents agents és un dèficit important.

Aquest fet, juntament amb la reduïda di-
mensió d’alguns agents i un teixit industrial 
competitiu però composat bàsicament per 
empreses de petites dimensions i amb una, 
en general, baixa orientació cap a la inno-
vació, fan que el nostre sistema d’innovació 
sigui molt poc eficient.

La inversió pública realitzada durant anys 
en la part més científica del sistema, creant 
i potenciant aquest capital tangible i intan-

Els indicadors de 
l’activitat innovadora 

del nostre país, que mai 
havien estat excel·lents, 

han registrat en els 
darrers anys una 
evolució negativa

gible, té, com conseqüència de tot l’anteri-
or, un baix retorn en termes de generació 
d’innovació tecnològica en les nostres em-
preses i, de fet, els indicadors de l’activitat 
innovadora del nostre país, que mai havien 
estat excel·lents, han registrat en els dar-
rers anys una evolució negativa.

Pot pensar-se també que la política científica 
del país, ben dissenyada i dotada de recur-
sos durant anys, no ha estat acompanyada 
d’un política industrial i tecnològica estable, 
dotada també de recursos i orientada a in-
centivar aquestes interaccions entre el sub-
sistema científic i el subsistema productiu.

Prenent com a punt de partida aquests fets, 
la sessió no s’orienta a la diagnosi, sinó a 
contrastar com funciona el sistema a partir 
de les experiències reals d’alguns dels seus 
protagonistes.

A partir d’una breu introducció realitzada 
pel coordinador de la sessió, en la que 
s’identificaran els elements més significa-
tius del capital científic i tecnològic del país, 
hem demanat a destacats representants 
tant dels centres de recerca i tecnològics 
com del sector empresarial, que ens expli-
quin les seves experiències i visions pel que 
fa a la interacció amb altres agents del sis-
tema i que, a partir d’aquestes experiènci-
es, aportin idees i propostes de millora.

Amb aquesta finalitat, comptarem amb 
Francesc Subirada, associate director 
del Barcelona Supercomputing Center 
(Marenostrum), un dels centres de super-
computació més importants d’Europa; 
Pedro Mier, CEO de MIER COMUNICA-
CIONES, líder en diferents aplicacions pel 
sector de l’espai i de les telecomunicaci-
ons i amb una permanent activitat innova-
dora; i amb Ignasi vilajosana, CEO de 
Worldsensing, empresa fundada al 2008 i 
que en els seus pocs any de vida, s’ha con-
vertit en un dels referents internacionals en 
les tecnologies relacionades amb l’internet 
de les coses.
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Sessió 5

Tendències  
que afavoreixen  
el creixement 
empresarial

Introductor: 
JOAN rAMON rOvIrA, cap del gabinet d’Es-
tudis Econòmics Economics i d’Infraestruc-
tura de la Cambra de Comerç de Barcelona

Una de les qüestions centrals del debat eco-
nòmic actual és fins a quin punt la recupera-
ció de la nostra economia és un fenomen 
transitori, atribuïble principalment a vents de 
cua o factors favorables circumstancials (ti-
pus d’interès, preu del cru, tipus de canvi), o 
si reflecteix una veritable millora dels factors 
més fonamentals que determinen el dina-
misme econòmic d’un país (competitivitat 
micro, equilibris macro, transformació del 
model productiu). Una part important de la 
resposta a aquesta pregunta ens la pot do-

nar l’anàlisi i valoració dels canvis i transfor-
macions que han tingut lloc aquests darrers 
anys al sector empresarial. El sector empre-
sarial es pot considerar, en sentit figurat, com 
la sala de màquines de l’economia. Un sector 
empresarial sanejat i amb expectatives sòli-
des de creixement amb rendibilitat és condi-
ció necessària, encara que no suficient, per 
impulsar una recuperació sostenible. 

Les empreses catalanes han patit una forta 
sacsejada amb la crisi de la que fa un any i 
mig que s’han començat a recuperar. Però 
la recuperació no passarà per tornar a la 
situació anterior, doncs alguns sectors han 
canviat completament per efecte de les 
tecnologies i la globalització, i per a d’altres 
és inviable i fins i tot no recomanable que 
tornin a tenir els nivells d’activitat d’abans 
de la crisi. No sols això, més enllà de si es 
recuperen els nivells de producció, inversi-
ons i exportacions i guanyem quota de 
mercat, és essencial saber si la nova es-
tructura empresarial que emergeix de la 
crisi és més competitiva i resilient.
 
Per això cal analitzar els factors interns que la 
literatura acadèmica i l’evidència empírica han 
identificat com a factors clau de la dinàmica 
empresarial, veure el posicionament compa-
rat de les empreses catalanes i els canvis (a 
millor o a pitjor) que estan experimentant. Du-
rant la sessió s’abordaran, en primer lloc, les 
principals transformacions experimentades 
en el teixit empresarial català, analitzant els 
sectors perdedors i guanyadors –és a dir, els 
que han reforçat la seva posició competitiva 
amb la crisi–. A continuació s’abordaran al-
guns factors determinants com:

l La dimensió empresarial. Cal crear unes 
poques grans empreses o una major quan-
titat de mitjanes empreses?
l La fiscalitat. Cal canviar una fiscalitat que 
privilegia les petites empreses i les frena a 
fer un salt de mida?

La recuperació no 
passarà per tornar a la 
situació anterior, doncs 

alguns sectors han 
canviat completament
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si la nova estructura 

empresarial que 
emergeix de la crisi  
és més competitiva  

i resilient
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l La governança i els models organitzatius. 
Quina és la tensió entre el model d’empresa 
familiar, que barreja propietat, gestió i visió 
a llarg termini amb el model anglosaxó de 
separació de funcions amb uns directius de 
vegades massa orientats als mercats de 
capitals i al curt termini?
l El finançament. Hi ha un canvi de model 
de finançament que primi el finançament 
amb recursos propis, o les noves alternati-
ves no bancàries tan sols supleixen tempo-
ralment les dificultats d’accés al crèdit tra-
dicional? Com afecta això a les estratègies 
de creixement?
l La terciarització de l’economia. Anem a 
la fi de Catalunya com a país industrial? Qui-
na influencia hi té l’escàs desenvolupament 
de la R+D+i?
l Quin és el rol de l’emprenedoria en totes 
les seves variants (privada, pública, inter-
na...) i quin rol hi té l’educació en la formació 
empresarial?

Per parlar d’aquets temes hem convidat com 
a ponent Xavier vives, catedràtic i director 
acadèmic del Públic-Private Sector Rese-
rarch Center de IESE Business School en 
Barcelona, i com a comentaristes Salvador 
Alemany, president d’Abertis Infreaestruc-
turas, SA; i Oriol Amat, economista i cate-
dràtic de la Universitat Pompeu Fabra.
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Jornada dels Economistes

Sessió 6

Components  
i valoració del  
capital institucional  
a Catalunya

Introductor: 
JOSeP vILA ABeLLó, economista

Seguint amb la seva tradició, la Jornada 
dels Economistes previstes per l’any 2015 
dedicarà la meitat de les sessions a un tema 
monogràfic. 

El lema que defineix el contingut de aques-
tes sis sessions especifiques, te continuïtat 
amb el de la Jornada de 1914, que fou 
Transformacions estratègiques per a la 
economia catalana, i és el següent: El Ca-
pital de Catalunya des d’una perspectiva 
econòmica: suficiències i mancances. 

És molt important, en un moment en que es 
nota una dèbil sortida de la crisi, i en que les 
circumstancies polítiques, tant a Europa en 
general, com a casa nostra, estan en èpo-
ques de incertitud, tenir definit i quantificat 
quin és el capital que es posseeix, format 

És molt important, quan 
es nota una dèbil sortida 

de la crisi, tenir definit 
i quantificat quin és el 
capital que es poseeix

tament de Barcelona, el Govern Basc, el 
Consell General del Poder Judicial i el Mi-
nisteri per les Administracions Públiques 
del Govern d’Espanya. En l’àmbit interna-
cional ha estat consultor del Institut Euro-
peu d’Administració Pública, del Banc In-
ter Americà de Desenvolupament, de 
diversos governs i institucions públiques 
llatinoamericanes i ha estat redactor i po-
nent, per encàrrec de les Nacions Unides i 
del Centre Llatinoamericà de Administra-
ció per al Desenvolupament, CLAD, de la 
Carta Iberoamericana de la Funció Pública.

Els eixos que composen el capital instituci-
onal són cinc: 
a) El sistema polític (els partits polítics, el 
seu funcionament i el funcionament dels 
parlaments). 
b) La justícia. 
c) Les institucions del mercat (els regula-
dors). 
d) Les Administracions públiques. 
e) La societat civil.

Dins de les suficiències i mancances en les 
cinc rúbriques senyalades, s’estudiarà 
amb especial èmfasis dos aspectes. El pri-
mer és la captura de la administració per 
part dels polítics, amb el resultat que l’Ad-
ministració Pública està subordinada i me-
diatitzada per els partits politics i pels sindi-
cats. El segon és la manca d’uns cossos 
d’alts funcionaris amb una qualificació que 
els permeti una independència per defen-
sar els drets dels ciutadans davant els inte-
ressos polítics partidistes. No s’han creat 
unes escoles d’administració pública al es-
til britànic o francès, i l’administració cata-
lana s’ha nodrit dels alts funcionaris de la 
administració espanyola, diplomàtics, tèc-
nics comercials, advocats de l’Estat, engi-
nyers d’obres públiques, inspectors d’hi-
senda, traspassats o transferits.

La tercera part de la sessió estarà dedicada 
a ressaltar les tendències de millora o a pro-
posar actuacions concretes per obtenir-les 
i tindrà com a ponent carles ramió, pro-
fessor de Ciència Política i de l’Administra-
ció de la Universitat Pompeu Fabra. És lli-
cenciat en Ciències Polítiques i Sociologia 
per la Universitat Complutense de Madrid i 
doctor en Ciències Polítiques i de l’Admi-
nistració per la UAB. Ha estat director de 
l’Escola de Administració Pública de Cata-
lunya i ha assessorat l’Ajuntament i la Dipu-
tació de Barcelona, la Generalitat de Cata-
lunya, altres governs autonòmics i locals, la 
Administració General del Estat i diversos 
estats de la Amèrica Llatina. n

per la diferencia entre els actius i els pas-
sius, tant per les persones, les famílies, les 
empreses i les institucions, públiques i pri-
vades, o, d’una forma molt més ambiciosa, 
de tot el país en el seu conjunt. 
 
Per fer-ho, en aquest últim aspecte de país, 
el punt de partida que es pren com a refe-
rència, es el document elaborat pel CAREC 
el desembre del 2012, Catalunya visió o 
objectius econòmics de futur, i la Jornada 
s’estructurarà en sis sessions, que son les 
següents: 

l Capital humà. 
l Capital/recursos hídrics i energètics, trans-
port i telecomunicacions.
l Capital tecnològic i innovació. 
l Capital empresarial i organitzatiu. 
l Capital Social i tercer sector.
l Capital Institucional. 

Sobre aquesta darrera sessió, en primer 
lloc convé delimitar quins son els eixos que 
composen el capital institucional. Desprès 
s’analitzarà els actius i passius, suficiències 
i mancances, de cada un dels diferents ei-
xos establerts i finalment s’observaran les 
tendències de millora o es proposaran les 
actuacions necessàries per obtenir-les. 

Per les dues primeres parts de la sessió 
comptem com a ponent amb Francisco 
Longo, professor d’ESADE i director ge-
neral adjunt, fins el 2012 president del 
claustre del professorat i director del Insti-
tut de Gobernança i Direcció Pública, a 
partir del citat any secretari general i actu-
alment director general adjunt de l’escola. 

El professor Longo ha assessorat diversos 
organismes i administracions públiques, 
entre ells diversos departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, la Diputació i l’Ajun-
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Empreses i 
cooperatives 
agroalimentàries 
enfocant estratègies 
de futur 
Data: Dimarts, 18 de novembre de 2015
Hora: 19:00 h
Lloc: Sala d’Actes del Col·legi d’Econo-
mistes a Lleida (carrer Pere  
de Cabrera, 16)
Coordinadors: Xavier Ticó, president de 
la Comissió d’Empresa Agroalimentària i 
Cooperatives del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, i Joan Picanyol, 
secretari territorial a Lleida del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

L’objectiu de la Jornada dels Economistes 
2015 a Lleida, prevista pel proper 18 de 
novembre, és convidar un economista 
prestigiós i generar un entorn de confiança 
i il·lusió sobre el potencial econòmic que té 
el nostre teixit empresarial, divulgant i de-
batent sobre projectes i visions empresari-
als enriquidores que val la pena conèixer.

Seu de Lleida

Un dels capitals més importants que té 
l’economia catalana es el teixit empresarial 
en l’àmbit agroalimentari: la seva composi-
ció, la seva cultura, la seva organització, la 
seva propietat, el sistema de presa de de-
cisions i els factors de productivitat (capital, 
treball, energia i tecnologia). Tots aquests 
factors són la base de la generació de ri-
quesa i de benestar al territori. Tot plegat 
configura el capital organitzatiu, el qual 
afecta les estratègies empresarials.

Conjuntament amb la Comissió d’Empresa 
Agroalimentària i Cooperatives del Col·legi 
d’Economistes, considerem que és un bon 
moment per enfocar l’estratègia de futur de 
les empreses i cooperatives agroalimentàri-
es. Aquesta serà la contribució des de Lleida 
a la Jornada dels Economistes de Catalunya.
Així, el programa de la Jornada s’iniciarà 
amb una ponència sobre estratègia empre-
sarial i lideratge a càrrec d’en Salvador 
Alemany i Mas, economista, president 

d’Abertis Infraestructuras, SA, de Saba In-
fraestructuras, SA, del Consell Assessor 
per a la Reactivació econòmica i el creixe-
ment (CAREC) de la Generalitat de Catalu-
nya, del Consell Social de la Universitat de 
Barcelona i autor del llibre Intel·ligència em-
presarial, com aprofitar els nostres metres 
d’avantage conversant amb Martí Saballs.

I, tot seguit, hi haurà una taula rodona que 
abordarà els projectes i estratègies empre-
sarials de dos empreses agroalimentàries. 
Intervindran: 
l Enric Dalmau, president de Camp de 
Cervià de les Garrigues, SCCL, una coope-
rativa centenària, referent en oli d’oliva ver-
ge extra de la DO Garrigues, que està di-
versificant tant a nivell de producte (safrà) 
com a nivell internacional. 

l Jordi Capdevila, enginyer tècnic agríco-
la en explotacions agropecuàries i director 
tècnic de Carn Sargaire, empresa agrària de 
kilòmetre zero que produeix i comercialitza 
directament al client carn de vedella de qua-
litat, abastant tota la cadena de producció i 
incorporant innovació. Ha promogut amb 
altres socis un nou projecte: la cooperativa 
Agrosaludable dLleida, SCCL.

Per acabar, està previst un col·loqui amb 
tots els assistents. n

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

Lleida
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Present i futur de les 
energies renovables
Data: 12 de novembre de 2015
Hora: 18:30 h
Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de la UdG
Coordinadors: Modest Fluviá, econo-
mista, i Manel Serra, economista

Els ponents analitzaran els aspectes claus de 
l’evolució que hi ha hagut en el mercat dels 
sistemes energètics, comparant-les entre sí 
i conèixer la problemàtica en que es troben.

El que es pretén en definitiva és entrar en un 
debat entre els ponents, interlocutors i as-
sistents sobre quin tipus d’energia seria la 
més sostenible davant els canvis climàtics 
que estem patint. 

Ponents: Mariano Marzo, col·legiat 
d’honor del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, catedràtic d’Estratigrafia i profes-
sor de Recursos Energètics i Geologia del 
Petroli a la Facultat de Geologia de la Uni-

versitat de Barcelona. Membre de la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 
i membre de la Junta Directiva i del Comité 
Acadèmic del Club Espanyol de l’Energia. 
Participa o ha participat en diferents con-
sells assessors en matèria energètica de 
les administracions central i autonòmica,  
així com d’altres Institucions (American 
Chamber of Commerce in Spain, Cátedra 
BP de Desarrollo Sostenible de la Univer-
sidad Pontificia Comillas, Cercle d’Econo-
mia, Fundació del Centre d’Informació i 
Documentació Internacionals en Barcelo-
na, Fundació Fòrum Ambiental, Fundació 
del Real Automóvil Club de Cataluña, Ins-
titut Europeu de la Mediterrània, Observa-
tori de Política Exterior Espanyola de la 
Fundació Alternatives, Reial Institut Elca-
no). Manté una relació continuada amb la 
indústria del petroli i del gas a través de la 
investigació aplicada al sector i la formació 
continuada. Ha treballat a Europa, EEUU, 
Amèrica del Sud, Orient Mitjà i Nord d’Àfri-
ca. És membre de l’American Association 
of Petroleum Geologists i de l’European 
Association of Petroleum Geoscientists & 
Engineers. Ha publicat nombrosos tre-

balls en revistes científiques. Ha format 
part dels consells editorials de revistes de 
gran prestigi internacional en el camp de la 
geologia, com Basin Research, Geology y 
Sedimentology. És un col·laborador habi-
tual sobre temes energètics en La Van-
guardia, així com en diverses emissores 
de radio i televisió.

Jorge Fabra, llicenciat en Economia per la 
Universitat Complutense de Madrid i doc-
tor en Dret per la Universitat Carlos III de 
Madrid. Va ser president del Col·legi d’Eco-
nomistes de Madrid (1980-1983) i ha ocu-
pat diferents càrrecs vinculats al sector de 
l’energia a Espanya, entre d’altres: delegat 
del Govern en l’Explotació del Sistema 
Elèctric, conseller de Babcock y Wilcox y 
Endesa, president de Red Eléctrica de Es-
paña, SA (REE) i conseller de la Comisión 
Nacional de Energía.

És autor del llibre Un mercado para la elec-
tricidad ¿Liberalización o regulación? Al 
llarg de la seva  trajectòria ha publicat dife-
rents articles relacionats amb el sector 
energètic i l’economia en revistes especia-
litzades i en diaris espanyols. Actualment 
és president de la Junta Directiva d’Econo-
mistas Frente a la Crisis, associació de la 
que va ser cofundador. n

Seu de Girona Girona
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Tarragona

Aquest any la Jornada dels Economistes 
de Tarragona, organitzada conjuntament 
amb la Facultat d’Economia i Empresa de 
la URV, pretén incidir en  aquest aspecte i 
també donar veu a altres importants actors 
del territori (de l’economia social i associa-
tiva, la formació, la cultura i la innovació). 

La ponència principal, sota el mateix títol de 
la Jornada, anirà a càrrec del doctor Jordi 
Sardà, professor de la FCEE de la URV. 
Sardà ha realitzat el principal informe sobre 
economia submergida a nivell estatal (un 
tema de capital importància i de molt difícil 
quantificació). Aquest treball va ser presen-
tat als mitjans de comunicació fa mesos i va 
tenir una notable repercussió.

A continuació hi haurà una taula rodona on 
es podrà debatre i aprofundir sobre els al-
guns aspectes del capital que “es queda” i 
del que “se’n va”. Hi seran presents Rosa 
Marsal, Ramon Cuadrat i Francesc Roig.

Rosa Marsal, responsable de recursos hu-
mans de BASF Española, SA, ens parlarà 
del binomi Empresa-món acadèmic (For-
mació Professional i Universitat) i del capital 
humà que es guanya o que es perd (quan 
personal qualificat i amb talent han de mar-
xar a l’estranger cercant oportunitats que 
no sempre es troben aquí).

Ramon Cuadrat, director general del Jocs 
del Mediterrani Tarragona 2017, ens oferirà 
una xerrada sobre l’impacte al turisme, a la 
cultura i al comerç del Jocs 2017, una opor-
tunitat que el nostre territori no ha de desa-
profitar.

Després de molts anys en que a les nostres 
jornades no s’han tractat temes relacionats 
amb el quart sector, enguany, coincidint 
amb el 50è aniversari de Càrites a Tarrago-
na, tindrem l’oportunitat d’escoltar el seu 
president, Francesc Roig, que ens parlarà 
d’economia social, de les persones a les 
que la incipient recuperació econòmica en-
cara no ha arribat de cap manera i dels rep-
tes de futur de l’organització.

Com hem fet en les darreres ocasions, la 
Jornada conclourà amb el Sopar dels Eco-
nomistes, on es lliuren premis i distincions 
al millor expedient acadèmic, als companys 
que fan 25 anys com a col.legiats, als que 
es jubilen i també el tradicional premi a la 
trajectòria professional, que s’atorga a una 
personalitat del territori per la seva contri-
bució al desenvolupament empresarial de 
la demarcació. n

El capital econòmic 
de Tarragona: El que 
queda i el que s’escapa

Data:  19 de novembre de 2015
Hora: 18.30 h 
Lloc: Hotel Brea’s (avinguda de Reus-
Tarragona km) 1
Coordinador: Miquel Àngel Fuster, 
economista

L’economia de les comarques tarragonines 
ha patit una severa crisi econòmica durant 
els darrers anys, com la resta de territoris, 
però enfronta l’actual recuperació econò-
mica amb uns importants actius que han de 
ser la base del seu creixement futur.

La diversitat de sectors econòmics de la 
nostra demarcació pot constituir el motor 
d’un nou desenvolupament sostingut. La 
convivència d’una importantíssima indús-
tria (petroquímica fonamentalment, però 
també amb d’altres prou importants) amb 
el turisme, el sector primari, la construc-
ció, les infraestructures i el comerç és un 
element dinamitzador de l’economia in-
dubtable i tots aquests sectors deuen 
constituir el pilar del progrés de les nostres 
comarques.

Malgrat tot, hi ha una component del nostre 
capital econòmic que no figura en les esta-
dístiques. Podríem dir que és “el capital que 
s’escapa”. Aquí hi podríem considerar tant 
l’economia submergida i la subocupació 
com la fugida de talent i coneixement. 

Seu de  
Tarragona

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Jornada dels Economistes
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 Mas-Colell ha estat investit re-
centment doctor honoris cau-
sa per la Universitat de Chica-
go per les seves tasques com 

a economista. La distinció, en la categoria de 
Humane Letters, el defineix com un dels “prin-
cipals economistes teòrics del món” pel seu 
desenvolupament de la teoria de l’aprenentat-
ge adaptatiu en jocs i per les seves contribuci-
ons significatives a la teoria de l’equilibri gene-
ral en desenvolupar el model Arrow-Debreu i 
aplicar-lo a la resolució de problemes en el 
món de les finances, les administracions públi-
ques i l’organització industrial. 

A més de la satisfacció de rebre una dis-
tinció com és la de doctor honoris causa 
per la Universitat de Chicago, que és un 
reconeixement de primer ordre interna-
cional, creu que pot ser també un impuls 
per a la situació de la recerca econòmi-
ca de Catalunya?
Afortunadament, la recerca econòmica a Ca-
talunya té prou vitalitat com per no necessitar 
un reconeixement personal concret. Aquests, 
però, no fan mal. I cada vegada en tenim 
més, la qual cosa reflecteix l’extensió i la in-
tensificació de l’esforç de recerca. Jo voldria 
fer constar que a Catalunya es pot treballar 
molt bé en recerca. Hi ha un entorn propici. 
En el meu cas, algunes de les meves contri-
bucions més citades van ser publicades des-
prés de la meva incorporació al món acadè-

ANDREU MAS-COLELL

per l’economia de la Generalitat de Catalu-
nya, la situació és ben diferent. En una hisen-
da normal, la que voldríem, els ingressos de 
la Generalitat serien procíclics, és a dir que, 
si l’economia millora, amb un sistema fiscal 
constant la recaptació també milloraria. Però 
aquest no és el cas perquè no controlem les 
nostres bases fiscals. La part dels impostos 
propis és un percentatge molt petit dels nos-
tres ingressos, mentre que el gruix prové de 
l’assignació que fa el Ministeri d’Hisenda. I la 
fa com li sembla, amb el resultat que els nos-
tres ingressos estan desconnectats de l’evo-
lució fiscal de l’economia.

Com creu que s’han de plasmar els mi-
llors resultats de l’economia catalana en 
els propers pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya? Quines creu que han 
de ser les prioritats per al proper exerci-
ci? Cal donar un gir a la política econò-
mica: menys ajustaments i més política 
expansiva i social?
D’entrada, no puc parlar del pressupost del 
2016 perquè el contingut del programa eco-
nòmic per a l’any vinent el disposarà el Go-
vern resultant de les properes eleccions. A 
diferència del que ha fet el Govern de l’Estat, 
no deixarem a sobre de la taula un pressu-
post que precondicioni un executiu futur. Dit 
això, la meva posició és que la despesa no 
pot baixar més (donades les restriccions eu-
ropees, també serà difícil que pugui aug-

L’economia catalana 
manté enguany 
l’embranzida de  
la recuperació  

iniciada l’any passat

Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya des del  
2010, l’economista Andreu Mas-Colell es va doctorar a la Universitat de Minnesota 
(Estats Units) i és catedràtic d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra.  
Des de l’any 1989 és Col·legiat de Mèrit del Col·legi d’Economistes de Catalunya

CLARA BASSOLS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya  
cecpremsa@coleconomistes.cat

“Europa s’hauria d’orientar 
més cap a polítiques 
econòmiques enfocades  
al creixement”

mic català l’any 1995. Abans, és clar, que 
esdevingués un economista molt pràctic.

Els indicadors econòmics reflecteixen 
un panorama econòmic actual i previst 
més optimista. Quina és la valoració que 
en fa vostè i el seu Departament?
No podem dir que s’ha superat la crisi per-
què encara hi ha uns nivells molt elevats 
d’atur i no hem recuperat els nivells de PIB 
previs a la crisi. Però anem cap amunt. 
L’economia catalana manté enguany l’em-
branzida de la recuperació iniciada l’any pas-
sat: el PIB va repuntar un 0,9% durant el 
segon trimestre, un ritme similar a l’1,1% del 
primer trimestre. La puixança de les exporta-
cions i el consum intern han estat les bases 
d’aquesta represa. A més, hem de tenir pre-
sent que en termes interanuals el creixement 
el juny va arribar al 3%, un percentatge que 
no es produïa des de mitjan 2007, just abans 
de l’inici de la crisi. L’economia catalana, 
doncs, millora. Ara bé, si ens preguntéssim 



A Catalunya hi ha  
un entorn propici  
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mentar d’immediat; en tot cas, per disposi-
ció europea, serà prioritari reduir el dèficit). 
En els darrers anys, el Govern de Catalunya 
ha deixat clar el seu compromís amb el pro-
cés de consolidació fiscal: entre el 2010 i el 
2014, hem reduït el nostre dèficit en 4.000 
milions i hem fet un ajust de la despesa de 
prop del 20%. Però no podem anar més en-
llà. Som responsables de proveir a la ciuta-
dania serveis bàsics com l’assistència sani-
tària i l’ensenyament. És per això que, ja als 
pressupostos del 2014 i del 2015, vam deci-

dir no reduir la despesa dels departaments. 
El problema de la hisenda catalana no és 
l’excés de despesa, sinó la insuficiència d’in-

Mas-Colell  
és Premi Rei  
Joan Carles I 
d’Economia  
(1988) i Creu  
de Sant Jordi de  
la Generalitat de 
Catalunya (2006).

gressos. L’Estat no ens reverteix el que ne-
cessitaríem dels impostos que paguem. 
Segons el primer estudi de marques de 
ciutats internacionals Guardian Cities 
Global Brand Survey, elaborat pel diari 
londinenc The Guardian, Barcelona és la 
sisena ciutat del món amb una marca de 
ciutat més forta. Quin pes diria que ha 
tingut l’economia de la ciutat i la seva 
generació de negoci per tal que Barce-
lona obtingui aquest reconeixement?
En termes molt generals i, diguem-ne, d’im-
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Parlem d’Europa. El vell continent està 
lluitant per disminuir un atur elevat. Creu 
que el Pla Juncker contribuirà a crear 
ocupació?
La proposta de Pla d’Inversions de la Comis-
sió Europea, coneguda com a Pla Juncker, 
és un instrument per impulsar el creixement 
econòmic i, en aquest sentit, és positiva i 
benvinguda. Però té limitacions. Una és que 
la seva envergadura econòmica, per més 
efectes multiplicadors que hi hagi, és, relati-
vament parlant, modesta. Una altra és la de 
garantir l’addicionalitat. El Pla Juncker és un 
pla d’estímul a la inversió privada. Com ens 
assegurem que no acabi subvencionant el 
que s’hagués fet de totes maneres? O en 
quin grau? Un tercer problema és que, si hi 
ha una part pública en les inversions (i n’hi 
haurà), aquesta no hauria d’entrar en el còm-
put de dèficit. I no sembla que hagi de ser el 
cas. Dit això, Catalunya ha de ser ple partici-
pant del Pla Juncker. De moment, la Genera-
litat està tramitant una demanda de finança-
ment per a cinc projectes públics i privats. 
Són projectes amb un cost superior als 25 
milions d’euros, i l’objectiu seria que es po-
sessin en marxa, com a molt tard, el 2017. El 
Pla Juncker, doncs, crearà ocupació, però 

pacte massiu, la reputació de Barcelona es 
fonamenta en la seva capacitat d’atracció 
d’esdeveniments (Jocs Olímpics), convenci-
ons (Mobile World Congress), visitants, turis-
tes, etc. I això, a banda de bo en si mateix, és 
el que estableix connexions aèries i omple avi-
ons. Però la força de Barcelona, i per extensió 
de Catalunya, va més enllà i rau en el fet de 
ser una potència reconeguda en indústria, re-
cerca, esports, cultura, universitats, etc. Les 
grans ciutats del món ho tenen tot: activitat 
econòmica i financera, cultura, universitats i 
molts turistes. I una cosa no en treu l’altra, ans 
al contrari, es reforcen. Per exemple, per 
atreure o retenir talent sovint calen llocs de 
treball molt especialitzats. Per a les grans àre-
es metropolitanes, aquest no és un problema. 

Quin recorregut té en el context econò-
mic i polític actual de la Unió Europea la 
política monetària expansiva que està 
practicant el Banc Central Europeu i el 
seu líder Mario Draghi? Fins a quin punt 
pot induir de nou a una economia espe-
culativa en lloc de productiva?
La por a una política monetària expansiva no 
està justificada en absolut. Hem de desitjar 
que Mario Draghi pugui continuar aplicant les 
polítiques d’estímul que ara aplica. El creixe-
ment europeu és modest, no hi ha senyals 
d’inflació (se suposa que un 2% seria l’objec-
tiu adequat), el món és incert (la Xina...). No 
és hora de treure el peu de l’accelerador. En 
general, crec que, sense menystenir la impor-
tància de la sostenibilitat fiscal, Europa s’hau-
ria d’orientar més cap a polítiques econòmi-
ques enfocades al creixement. 

no en el futur immediat. Afegeixo que les em-
preses que vulguin demanar directament fi-
nançament poden posar-se en contacte 
amb el Banc Europeu d’Inversions. I ho fan. 

Quines són les assignatures pendents 
d’Europa per competir amb països 
emergents com la Xina, amb creixe-
ments del PIB importants?
Europa, Espanya i Catalunya tenen moltes as-
signatures pendents que reclamen l’atenció 
dels economistes: la pobresa, l’atur, l’estan-
cament de l’economia, la desigualtat, els 
efectes de l’escalfament global, la sostenibili-
tat dels sistemes sanitari i de pensions o les 
mancances del sistema educatiu. Per tot això, 
confesso que sóc partidari del creixement, 
però d’un creixement basat en l’augment de 
la productivitat, i crec que això és al que Cata-
lunya, Espanya i Europa han d’aspirar per as-
solir nivells superiors de benestar (i inferiors de 
pobresa i de desigualtat). Pel que fa a Catalu-
nya, crec que és vital que les empreses insis-
teixin en una direcció que ja estan prenent: 
projectar-se cap a fora i internacionalitzar-se. 
Per això, convé que les petites i mitjanes em-
preses tinguin una dimensió més gran (com la 
tenen a Alemanya). I, si per a això cal buscar 
fórmules per fer possible una capitalització 
més gran, doncs s’han de buscar. Obrir-se al 
mercat de capital no hauria de fer por. 

Per acabar aquesta entrevista i pensant 
en els economistes del nostre Col·legi, 
quines són les principals característi-
ques que ha de tenir l’economista actu-
alment?
Les mateixes que ha tingut sempre: ha de 
tenir el cap ben posat, no somiar truites i ser 
versàtil. I mantenir-se ben format, és clar. 
Potser, per raons evidents, em permetrà al-
guna paraula més sobre el paper de l’econo-
mista en el sector públic. Keynes va escriure, 
cap al 1930, que l’aspiració dels economis-
tes del futur, els que visquessin en una eco-
nomia normalitzada i pròspera, hauria de ser 
modesta; en concret, la de ser com un den-
tista. Amb aquesta observació Keynes me-
nystenia, amb esperit aristocràtic, la feina del 
dentista. Però, entenent el que volia dir, Key-
nes es va equivocar molt: els reptes dels eco-
nomistes amb responsabilitats públiques 
continuen sent enormes. Ara bé, en un cert 
sentit sí que, paradoxalment, es poden com-
parar amb les d’un dentista. Si el pacient és 
tota l’economia, llavors, com en el cas del 
dentista, no és tema de vida o mort: l’econo-
mia sobreviurà. Però sí que és una qüestió de 
patiment. A un bon dentista li ha d’importar el 
patiment i ha de tractar de minimitzar-lo. Un 
bon economista ha de saber fer el mateix. n
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Premi a l’Economista d’empresa
Primera
L’acte de reconeixement tindrà lloc 
en el transcurs del Sopar dels Eco-
nomistes que se celebra cada any 
en el marc de la Jornada dels Eco-
nomistes i que, en la seva edició de 
2015, serà el 29 d’octubre.
Segona. Objecte
Premi al col·legiat gestor d’em-
presa tant pel conjunt de la seva 
trajectòria professional com pel fet 
que hagi destacat al llarg del curs 
2014-15 per algun motiu.

Seran indicadors a tenir en 
compte les accions endegades 
que siguin considerades de relleu 
en l’àmbit de la gestió empresarial 
(projectes realitzats, expansió inter-
nacional, redreçament empresa-
rial, etcètera).
Tercera. Candidats
Pot optar a aquest guardó qualse-
vol col·legiat que sigui gestor d’em-
presa. A més, qualsevol membre 
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya pot proposar al jurat, de 
forma no vinculant i com a màxim 
fins el 2 d’octubre de 2015, un/a col-
legiat/da candidat en concret, mit-
jançant un escrit adreçat al secre-
tari del jurat i en què exposarà breu-
ment els motius pels quals creu 
que el candidat proposat és merei-
xedor de l’esmentat guardó.
Quarta. Resolució
El guardó serà atorgat per un jurat 
que estarà integrat per represen-
tants del Foment del Treball; de la 
Micro, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya (PIMEC); del Departa-
ment d’Economia i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya; del 
Departament d’Empresa i Ocupa-
ció de la Generalitat de Catalunya; 
pels guardonats d’anteriors edici-
ons i pels membres que la Comis-
sió Gestora del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya designi. El 
degà i el secretari de la Comissió 
Gestora del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya actuaran com a 
president i secretari del jurat, res-

Premis de reconeixement del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya 2015

pectivament. La resolució a adop-
tar pel jurat ha d’especificar els ele-
ments distintius del guardonat.
Cinquena
El Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya lliurarà un diploma acreditatiu 
al guardonat i donarà a conèixer la 
resolució del jurat als diferents mit-
jans de comunicació i, especial-
ment, als col·legiats mitjançant els 
canals de comunicació que el Col-
legi té establerts. 

Premi al Despatx professional 
Primera
L’acte de reconeixement tindrà lloc 
en el transcurs del Sopar dels Eco-
nomistes que se celebra cada any 
en el marc de la Jornada dels Eco-
nomistes i que, en la seva edició de 
2015, serà el 29 d’octubre.
Segona. Objecte
Premi al col·legiat en exercici, al 
despatx o a una societat de pro- 
fessionals, vinculats al Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, tant 
pel conjunt de la seva trajectò- 
ria professional com pel fet que 
hagi destacat al llarg del darrer any 
per algun motiu o per qualsevol 
concepte.

Entre altres, seran criteris a 
tenir en compte pel jurat a l’hora 
de deliberar sobre el guardonat: 
el compromís amb la professió i 
amb el Col·legi; llibres, docu-
ments tècnics i articles en revis-
tes especialitzades publicats; 
aspectes innovadors tant en pro-
cessos com a enfocament de 
l’activitat... i la docència de les 
matèries pròpies de la seva acti-
vitat professional.
Tercera. Candidats
Poden optar a aquest guardó els 
col·legiats en exercici de la profes-
sió, els despatxos d’economistes i 
les societats de professionals vin-
culats al Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.

Les Comissions i Grups de Tre-
ball del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya podran proposar al jurat 

La Comissió Gestora del Col·legi, en la seva reunió del 30 de juny de 2015 va acordar 
establir les següents bases per a l’edició d’aquest any dels Premis de reconeixement  
a l’Economista d’empresa, Despatx professional i Millor currículum universitari

de forma no vinculant un candidat 
al premi de Reconeixement de la 
seva especialitat professional o 
sectorial, mitjançant un escrit adre-
çat al secretari del jurat i en què 
exposarà breument els motius pels 
quals creu que el candidat propo-
sat és mereixedor de l’esmentat 
guardó, fent menció dels criteris 
establerts en la base segona.

També i pel mateix procediment, 
qualsevol membre del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya pot 
proposar al jurat de forma no vincu-
lant, i com a màxim fins el 2 d’octu-
bre de 2015, un economista en 
exercici, un despatx o una societat 
professional candidat en concret.
Quarta. Resolució
El guardó serà atorgat per un jurat 
integrat per un mínim de cinc i un 
màxim de vuit membres nomenats 
per la Comissió Gestora entre els 
guardonats en anteriors edicions i 
d’altres col·legiats en exercici pro-
fessional, respectant que hi hagi 
sempre com a màxim un represen-
tant de les principals activitats pro-
fessionals en exercici lliure pre-
sents en el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. El jurat serà presidit 
pel degà del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, o aquell en qui 
delegui, i actuarà com a secretari 
un membre designat pel mateix 
jurat. La resolució a adoptar pel 
jurat ha d’especificar els elements 
distintius del guardonat.
Cinquena
El Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya lliurarà un diploma acreditatiu 
al guardonat i donarà a conèixer la 
resolució del jurat als diferents mit-
jans de comunicació i, especial-
ment, als col·legiats mitjançant els 
canals de comunicació que el Col-
legi té establerts.

Premi al Millor currículum
Primera
L’acte de reconeixement tindrà lloc 
en el transcurs del Sopar dels Eco-
nomistes que se celebra cada any 

Col·legi d’Economistes

en el marc de la Jornada dels Eco-
nomistes i, que en la seva edició de 
2015, serà el 29 d’octubre.
Segona. Objecte 
Premi al graduat/graduada amb 
millor currículum universitari del 
curs 2014-15, en alguns dels en- 
senyaments que s’imparteixen a 
les Facultats de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de Catalunya.
Tercera. Candidatures 
Cada Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials de Catalu-
nya presentarà el seu millor candi-
dat. El termini per a què cada facul-
tat presenti el seu candidat serà el 
2 d’octubre de 2015. En la presen-
tació de les candidatures s’haurà 
d’adjuntar: una còpia de l’expedi-
ent acadèmic del candidat; un cer-
tificat de l’expedient acadèmic, en 
què s’indiqui la nota mitjana pon-
derada segons el barem establert 
al Premi Nacional de Llicenciatura; 
full explicatiu del degà explicitant 
els principals motius qualitatius 
pels quals la facultat considera  
que el seu candidat és mereixe- 
dor del guardó; i optativament un 
escrit del mateix candidat en què 
s’especifiquin altres qüestions  
d’interès relacionades amb els 
seus estudis que no figuren a l’ex-
pedient acadèmic (seminaris rea- 
litzats, treballs desenvolupats, co- 
neixements d’idiomes, estades a 
l’estranger, etcètera).
Quarta. Resolució
Atorgarà el guardó un jurat integrat 
pels membres de la Comissió 
Gestora del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya. El degà i el secre-
tari de la Comissió Gestora del Col-
legi d’Economistes de Catalunya 
actuaran com a president i secre-
tari del jurat, respectivament.
Cinquena
El Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya atorgarà al guardonat, o 
guardonats, com a millor llicenciat 
un diploma acreditatiu del reconei-
xement i li facilitarà la col·legiació 
gratuïta durant tres anys.

A més, el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya reconeixerà pública-
ment mitjançant els seus canals de 
comunicació habituals tots els 
candidats presentats per les diver-
ses Facultats d’Econòmiques i 
Empresarials, als quals facilitarà la 
col·legiació gratuïta per un any. n
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Bases dels Premis Joan  
Sardà Dexeus de la ‘Revista 
Econòmica de Catalunya 2015’

Aquests guardons reten 
homenatge a l’insigne 
economista català, mort 

enguany fa 30 anys. 

Primera
Es convoca la vintena edició dels 
Premis Joan Sardà Dexeus de la 
Revista Econòmica de Catalunya 
corresponent a l’any 2015.
Segona
Aquests premis s’atorgaran al lli-
bre de més rellevància d’Econo-
mia i Empresa, i també, a la millor 
Trajectòria Personal en la difusió 
de l’Economia.

Tercera 
El llibre ha d’haver estat publi- 
cat l’any 2014 o fins el 31 de juliol 
del 2015 i no haver concorre- 
gut en l’edició anterior d’aquest 
Premi.
Quarta
El llibre haurà de tenir en compte 
la vinculació del seu autor o del 
tema seleccionat amb Catalunya. 
Així mateix, es considerarà tam- 
bé la vinculació amb Catalunya 
dels mitjans de difusió utilitzats  
o de la persona premiada a la Mi-
llor Trajectòria en la difusió de 
l’Economia.

Cinquena
Els guanyadors dels premis Joan 
Sardà Dexeus de la Revista Eco-
nòmica de Catalunya seran dis-
tingits amb un guardó. 
Sisena 
Podrà proposar candidatures als 
Premis Joan Sardà Dexeus qualse-
vol persona, empresa o institució.
Setena 
La presentació de candidatures es 
farà al Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (plaça Gal·la Placídia, 
32. 08006 Barcelona), fent constar 
el nom i el premi al que opta.
Vuitena
El termini de presentació de can-
didatures finalitzarà el dia 15 
d’octubre del 2015.
Novena 
Els Premis Joan Sardà Dexeus 
seran atorgats per un jurat que 

estarà format pel degà del Col-
legi d’Economistes de Catalunya, 
el director de la Revista Econòmi-
ca de Catalunya, els membres del 
seu Consell de Redacció, els de-
gans de les diferents facultats de 
Ciències Econòmiques i Empre-
sarials de Catalunya i per les per-
sones que designi la Junta de 
Govern del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya. El president del 
jurat serà el degà i el secretari, el 
director de la revista.

El lliurament dels guardons tin-
drà lloc en el decurs del Sopar 
dels Economistes.
Desena
Els premis seran objecte d’es- 
pecial difusió en els mitjans de 
comunicació i, en especial, en  
la Revista Econòmica de Cata- 
lunya. n

I edició (1996)
- Millor llibre d’Economia General. 
El curso de la economía. Ll. Barbé.
- Millor llibre d’Economia de l’Em-
presa. L’estat de la formació a 
l’empresa a Catalunya. F. Solé i J. 
Royo.
- Millor article d’Economia. “L’estat 
del benestar”. J. Goula. Publicat al 
diari La Vanguardia.

II edició (1997)
- Millor llibre d’Economia General. 
Caixes i bancs a Catalunya. Caixes 
d’estalvis Catalanes I. F. Cabana.
- Millor llibre d’Economia de l’Em-
presa. La organización en la era de 
la información: aprendizaje, inno-
vación y cambio. R. Andreu, J. E. 
Ricart i J. Valor.
- Millor article d’Economia. “El es-
pejismo de la reforma laboral”. A. 
Missé. Publicat al diari El País.

III edició (1998)
- Millor llibre d’Economia General. 
Història econòmica de Catalunya. 
Segles XIX-XX. J. Maluquer.
- Millor llibre d’Economia de l’Empre-
sa. Ètica i empresa. J. M. Lozano.
- Millor article d’Economia: “Fábula 
de los monos y los plátanos”. J. M. 
Ureta. Publicat al diari El Periódico 
de Catalunya.
- Premi a la trajectòria professional. 
J. Perramón.

IV edició (1999)
- Millor llibre d’Economia. La soci-
etat catalana. Editat per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya.
- Premi a la trajectòria professional. 
X. Vidal.

V edició (2000)
- Millor llibre d’Economia. El gobi-
erno de la empresa. V. Salas.
- Premi a la trajectòria professional. 
J. F. Valls.

VI edició (2001)
- Millor llibre d’Economia. La sani-
tat catalana. Finançament i despe-
sa en el marc de les societats de-
senvolupades. G. López.
- Premi a la trajectòria professional. 
J. Orihuel, del diari Expansión.

VII edició (2002)
- Millor llibre d’Economia. Ciudad y 
transporte. El binomio perfecto. C. 
Miralles-Guasch.
- Millor trajectòria professional. J. 
Castillo, editor de Dossier Econòmic.

VIII edició (2003)
- Millor llibre d’Economia. Catalu-
nya, un país industrial. M. Barceló.
- Millor trajectòria professional. J. 
Romero, del diari El Periódico de 
Catalunya.

IX edició ( 2004)
- Millor llibre d’Economia. Atlas de 
la industrialización de España. J. 
Nadal (director).
- Millor trajectòria professional. A. 
Closas, pel programa Valor afegit 
de TV3.

X edició (2005)
- Millor llibre d’Economia. La in-
dustria en España: las claves pa- 
ra competir en un mundo global. 
Centre d’Economia Industrial, 
coordinat per E. Genescà, J. Gou-
la, J. Oliver, V. Salas i J. M. Surís.

- Millor trajectòria professional. J. 
M. Hernández, redactor en cap 
d’Opinió del diari La Vanguardia.

XI edició (2006)
- Millor llibre d’Economia. La indus-
tria bancaria en el marco de Basilea 
II. A. Gasol. I Economía y política 
de la privatización local. G. Bel.
- Millor trajectòria professional. J. 
Armengol, del diari Avui.

XII edició (2007)
- Millor llibre d’Economia. La inno-
vació i l’R+D industrial a Catalunya. 
J. Solà, X. Sáez i M. Termes, De-
partament de Treball i Indústria, 
Secretaria d’Indústria, col·lecció 
“Papers d’Economia Industrial”, 
Barcelona 2006.
- Millor trajectòria professional. J. 
Pons, editor de Medigrup Digital.

XIII edició (2008)
- Millor llibre d’Economia. Econo-
mia catalana: reptes de futur. 
BBVA i Generalitat de Catalunya.
- Millor trajectòria professional. A. 
Sala, president de l’Associació de 
Periodistes d’informació econòmi-
ca i periodista del diari El Periódico 
de Catalunya.
XIV edició (2009)
- Millor llibre d’Economia. Caixa de 
Sabadell. Finances i acció social, 
1859-2009. J. M. Benaul, C. Su-
drià i A. Garrido.
- Millor trajectòria professional. R. 
Aymerich, del diari La Vanguardia.

XV edició (2010)
- Millor llibre d’Economia. The poli-
tical Economy of Inter-Regional 

Fiscal Flows. N. Bosch, M. Espa-
sa i A. Solé (editors).
- Millor trajectòria professional. À. 
Bosch, director del programa 
Economia i empresa, de Catalu-
nya Ràdio.

XVI edició (2011)
- Millor llibre d’Economia. La indús-
tria catalana després de la crisi. A. 
Roca, J. Torrent, J. García, J. Co-
ronado, J. M. Martorell, J. Bata-
lla, R. Boix, D. Albalate, H. Sala i 
M. Teruel.
- Millor trajectòria professional. R. 
Roca, director del setmanari 
L’Econòmic.

XVII edició (2012)
- Millor llibre d’Economia, ex ae-
quo. Un futur incert. Economia 
geopolítica i governança. F. Ra-
ventós. I Els errors de les caixes. 
A. Serra.
- Millor trajectòria professional. M. 
Pérez, sotsdirector del diari La 
Vanguardia.

XVIII edició (2013)
- Millor llibre d’Economia. Cinco 
ensayos sobre la crisis y sus con-
secuencias para el estado del bie-
nestar. J. M. Bricall.
- Millor trajectòria professional. J. 
Fortuny, periodista de TV3.

XIX edició (2014)
- Millor llibre d’Economia. Los inte-
reses del futuro. Economía en un 
cambio de época. J. Cals.
- Millor trajectòria professional.  
C. Pérez, periodista del diari El 
País. n

Edicions anteriors dels Premis Joan Sardà Dexeus
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Albiol Plans, Albert
Alsina Freginals, Marta
Baena Polo, Miguel Carlos
Bardina Vicente, Carlos Alberto
Basanta Díaz, Carlos
Berdejo Faja, Anna
Biete Pêrez, Albert
Boboc, Alexandra
Bombardó Brualla, Jaume
Bonilla Bolaños, Gabriel Eugeni
Busquets Congost, Pere
Carazo Herrera Ana María
Carbó Mulet, Juli
Cid López, Francisco Javier
Córdoba Cruz, Jordi
Cortés Martínez, María Jesús
Del Barrio Fernández, María 
Purificación 
Descarrega Ferrer, Alba

Relació d’altes col·legials del maig al juliol del 2015
Devesa Monrós, Salvador
Díaz De Cerio Calleja, Aitor
Gabaldà Buxó, Hipolit
Gallego Gadella, Daniel
Galmês Ribas, Elena
García Pérez Cayetano
Gastaminza Álvarez F. Xavier
Gómez Guerrero Jorge
Gonzµlez Ferreiro Iván
Justribó Giribet Ramon, Blas
Larramona Carrera, María Pilar 
Llop Anelo, Ana María, 
Llopart Marrero, Marta
López De Anta, Daniel
López Conesa, Alexandre
Marinetto Iglesias, Jesús
Matheu Fabra, Marta
Miras Romo, Cristian
Morgades Abellà Albert

Muñoz Llahuna Aixa
Naval Barceló Martí
Noguera Zeledón, Martha Lorena
Oliveras Ortiz, Jordi
Oró Trilla, Joan
Orrego Navarro, Carlos Martín
Papasseit Boix, Marta
Paretas Bosch, Andrês
Pascual Prat, Tomás
Peró Baig, Agustín
Puigvert Gasull, Laura
Puigvert Gasull, Josep
Pujolriu Gimênez, Miquel
Pulido Ferrer, Lydia
Rabinad Danso, Ivan
Ram, Lakhvir
Riera Raja, Anna Cecília
Riobóo Risueño, Mario
Rodríguez Sánchez, María Elena

Rodríguez Ma, Víctor
Roldán Querol, María Del Pilar
Ruger Juárez, Noemí
Ruiz De Èbeda, Xènia
Sagnier De Taramona, Alfonso
Sampere Navarro, Silvia
Sánchez Guillem, Nèria
Sánchez Adell, Joan Antoni
Sánchez Farrés, Yuri
Sanmartí Giménez, Ermengol
Segura, Lladó, Marc
Serrahima Soler, Leoncio
Seuva Ferré, Ignasi
Tapia López, Miriam
Turcan, Ala 
Uroz Felices, Francisco Josê
Valls Sanciñera, Ignacio
Vela Canal, José
Vidal Cebrián, Javier
Vila Vidal, Montserrat
Villanueva Castañeda, T. Carolina

En la reunió del mes 
d’abril va acordar cons-
tituir la Comissió d’Eco-

nomia del Turisme designant 
president al Sr. Joan Rafols, 

La Comissió Gestora acorda 
la constitució de la Comissió 
d’Economia del turisme

El seu objectiu és interessar als 
col·legiats, als professionals vin-
culats a l’activitat turística, a em-
preses del sector turisme, als res-
ponsables de política territorial 
d’infraestructures i de les institu-
cions de gestió i promoció dels 
destins en un sentit molt ampli, i a 
la societat en general, en les con-
seqüències que comporta el 
turisme per la economia del país i 
en optimitzar els seus efectes pel 
conjunt de la societat. 

Es tracta de que el Col·legi, 
mitjançant aquesta comissió 
estudiï i valori la importància 
d’aquesta activitat per la seva 
gran incidència, directa i indi-
recta, en el PIB del nostre país i 
per la seva repercussió en l’ocu-

pació i en la inversió privada i 
pública, tenint com a objectiu 
finalista, l’optimització de rendi-
bilitat social i empresarial de les 
inversions del gran nombre de 
sectors vinculats a una activitat 
tan transversal com es el turisme. 

La presentació als col·legiats 
i a la societat d’aquesta nova 
comissió va tenir lloc el 27 de 
maig en el transcurs d’un acte 
en que varen participar, entre 
d’altres el Sr. Salvador Anton, 
catedràtic d’Anàlisis Geogrà-
fica Regional a la URV, el Sr. 
Joan Boveda, soci director de 
Burg Master Hospitality Con-
sultants, i el Sr. Patrick Torrent, 
director executiu de l’Agència 
Catalana de Turisme. n

president de l seu de Barcelona 
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i com a vicepresident 
el col·legiat Sr. Josep Ros San-
tasusana.

Per iniciativa d’uns col-
legiats que actuen com a 
mediadors concursals, la 

Comissió Gestora del Col·legi va 
acordar constituir, en la seva reu-
nió del juny un Grup de Treball de 
Mediació que s’emmarca dins de 
la Comissió de Mercantil, Con-
cursal i Experts Judicials, desig-
nant com a president el Sr. Jordi 
Conejos.Aquest grup de treball te 
com a finalitat Contribuir a identi-

La Comissió de Mercantil, 
concursal i experts Judicials crea 
el Grup de Treball de Mediació

ficar als Economistes com a pro-
fessionals adequats i especialit-
zats en temes de Mediació, prin-
cipalment en la Mediació Mer-
cantil; i Posicionar al CEC com un 
referent en temes de Mediació a 
Catalunya, tant pel que fa al 
desenvolupament de les activi-
tats de mediació en l’àmbit mer-
cantil, com en l’acreditació de 
professionals solvents dins el seu 
col·lectiu d’Economistes. n

El Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya i 
ZETACORP (la Unitat 

de Revistes Corporatives del 
Grup Zeta), han renovat el 
conveni de col·laboració mit-
jançant el qual, ZETACORP 
continuarà editant L’Informa-
tiu de l’Economista i la Revista 
Econòmica de Catalunya fins 
al 2017. Aquesta col·laboració 
es va iniciar el 2012. n

Grup Zeta continuarà 
editant les revistes tècniques 
i corporatives del Col·legi



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

La Comissió d’Economia 
Agroalimentària del Col-
legi d’Economistes de 

Catalunya va organitzar el passat 
dia 15 de maig una visita tècnica 
a les instal·lacions d’Ergransa/
Condeminas al Port de Barce-
lona. En el transcurs de la visita el 
Conseller Delegat del Holding 
Condemines Sr Jordi Archs va 
explicar la complexitat tècnica i 

Visita tècnica a les 
instalacions d’ergransa/
condeminas

organitzativa del procés de 
recepció i distribució dels cereals 
i soja arribats al port de Barce-
lona. Alhora el Sr Francisco Ygle-
sias, Director de Compras de 
Materias Primas de Tereos-Syral 
i membre de la Comissió del Col.
legi d’Economistes, va informar 
de les dades clau del comerç i 
mercat de cereals i soja en relació 
al mercat espanyol. n

L’empresa Beabloo i 
Economistes BAN

En el fòrum de kick-off 
Economistes BAN, 
xarxa d’inversors pri-

vats del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, el mes de 
juliol del 2012 es va presentar 
Beabloo, empresa tecnolò-
gica especialista en la combi-
nació de solucions de màr-
queting digital multicanal i big 
data per a entorns de retail.

Des de la seva creació, Bea-
bloo ha rebut el suport de dife-
rents inversors, tant privats com 
públics, entre ells destaquen el 
family office Infema /Cofema 
Investments, l’ICF-IFEM, finança-
ment activitat gràcies a la inversió 
privada mobilitzada per Econo-
mistes BAN, ACCIÓ, ENISA, el 
CDTI i el Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme-Pla Avança. n

Amb la renovació del con-
veni de col·laboració que 
es va signar per primera 

vegada l’abril de 1993, el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i 
Banc Sabadell fan palesa la 
voluntat de continuïtat en la col-
laboració mútua.

Banc Sabadell posa a l’abast 
dels economistes un conjunt de 
productes i serveis financers en 
condicions especials. Aquesta 
col·laboració també inclou el 
desenvolupament conjunt de 

Es renova el conveni amb Banc Sabadell: 
els membres del col·legi gaudeixen d’una 
oferta preferent de productes i serveis

projectes formatius i iniciatives de 
divulgació i promoció d’activitats.

Disposem d’una oferta desti-
nada a cobrir totes les necessi-
tats, tant de l’economia professi-
onal com de la particular i familiar. 
Destaquem de l’oferta, en l’àmbit 
particular, el Compte Expansió 
PRO, que abona directament el 
10% de la quota de col·legiat, fins 
a un màxim de 100 euros l’any, un 
avantatge que s’afegeix a la devo-
lució del 3% de l’import dels prin-
cipals rebuts domèstics, fins a un 

màxim de 20 euros mensuals, 
transferències nacionals en 
euros gratuïtes, targeta de crèdit i 
de dèbit també gratuïtes, i, evi-
dentment, exempt de comissi-
ons d’administració i de manteni-
ment; el Crèdit PRO, sense 
comissions d’estudi, no-disposi-
ció o cancel·lació anticipada, per 
disposar d’un crèdit amb el qual 
només es paguen interessos 
quan s’utilitza, i el Crèdit Curs-
Crèdit Estudis/Màster, per a la 
formació del mateix professional 
o dels seus fills. 

Així mateix, ofereix un conjunt 
de productes pensats per a autò-
noms, petites empreses i despat-
xos professionals, com ara el 
Compte Expansió Negocis PRO, 
remunerat, que abona directa-
ment el 10% de la quota col·legial, 
fins a 100 euros anuals, sense 
comissions d’administració i de 
manteniment, ni per transferèn-

cies nacionals en euros (via BS 
Online) ni per l’ingrés de xecs en 
euros domiciliats en entitats de 
crèdit espanyoles, targetes gra-
tuïtes i els millors preus en TPV, 
assegurances, pòlisses de crè-
dit, rènting, lísing i préstecs, i el 
Préstec Inici, destinat al finança-
ment del 100% de la inversió per 
poder iniciar l’activitat professio-
nal, en condicions exclusives.

El degà del Col·legi, Joan B. 
Casas, i la directora de Sabadell 
Professional i BStartup, Conxa 
Oliu, van signar la renovació del 
conveni el 12 de maig passat a la 
seu del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.

L’estreta relació entre el Col·legi 
i Banc Sabadell fa que es pugui 
anar adaptant l’oferta a les neces-
sitats de cada moment i, quan 
calgui, adaptar o dissenyar pro-
ductes específics per als econo-
mistes. 

Si vol ampliar aquesta infor-
mació, adreci’s directament al 
Col·legi, a qualsevol oficina del 
grup Banc Sabadell o bé truqui 
al 902 383 666. n
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Àngels Fernández, administrativa del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya de la seu de Lleida, es jubila.



3 4  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Aula d’Economia

Durada: 300 hores.
Dates: 22 d’octubre de 2015 
a maig del 2016.
Dirigit a: Titulats universitaris i estudiants 
de darrers cursos, així com persones i 
professionals en general, que vulguin 
especialitzar-se en les àrees tributàries i 
fiscals.

Programa superior 
d’especialització en tributació 
i assessoria fiscal  
(23a edició)
Programa que té com a principal objectiu 
tant formar professionals en determinada 
àrea fiscal com actualitzar els coneixe-
ments dels assessors i consultors actius en 
matèria tributària. S’analitzen tots els im-
postos vigents, amb la resolució de supò-
sits pràctics i una anàlisi detallada de la 
doctrina administrativa i judicial. S’estruc-
tura en vuit mòduls que s’adapten a les ca-
racterístiques personals de cada interessat 
(IVA-Reglament de Facturació, Impost so-
bre Societats, Comptabilitat d’impostos...). 
Les persones que hagin assistit a tots els 
mòduls rebran, a més dels certificats cor-
responents a cadascun d’ells, un certificat 
pel global del Programa. 

Avelino Vàzquez
Coordinador del Curs 
Superior d’Especialització 
en Tributació i 
Assessoria Fiscal

“El Curs Superior d’Especialització en Tri·
butació i Assessoria Fiscal, de llarga tradi·
ció i reconegut prestigi en el nostre sector, 
està dirigit fonamentalment als professio·
nals de l’àmbit tributari i col·laboradors que 
busquen una resposta a les dificultats i 

Carme Jover
Coordinadora del Màster 
d’Especialització Tributària

“El Màster d’Especialització Tributaria del Col·
legi d’Economistes de Catalunya compta 
amb més de 25 anys d’experiència en la for·
mació d’assessors fiscals. El seu objectiu és 
donar una àmplia formació als professionals 
que vulguin dedicar·se al món de l’assesso·
rament fiscal. Després de les 300 hores de 
formació l’alumnat assoleix un gran coneixe·
ment de tots els impostos del nostre sistema 
tributari, tant des de la vessant teòrica, abso·
lutament necessària per al seu coneixement, 
com des de la part pràctica en l’aplicació dels 
tributs. Tot això s’aconsegueix amb un alt ni·
vell de professorat, format tant per professio·
nals independents en exercici, com alts funci·
onaris de les diverses administracions 
tributàries. Amb això, es dóna una visió de 
l’assessorament fiscal, ja sigui des de la ban·
da de l’Administració com des del punt de 
vista de l’administrat. Així, l‘alumne del Màster 
d’Especialització Tributària adquireix una sòli·
da formació en l’àmbit de l’assessorament 
fiscal, i tot això amb una immediata aplicació 
que li permetrà dedicar·se amb total solvèn·
cia a l’ampli món de l’assessorament.” 

Màster d’especialització 
tributària (27a edició)
Màster de referència que s’imparteix des 
de fa 27 anys, que constitueix una eina 
indispensable per a la formació interna de 
l’equip dels despatxos professionals i 
que està homologat pel Registro de Eco-
nomistas Asesores Fiscales (REAF). Al 
llarg de les diverses edicions ha for- 
mat més de 500 professionals que han 
volgut orientar la seva carrera professio-
nal cap a l’assessorament fiscal. El tema-
ri és complert, oferint una formació teòri-
ca i pràctica que van des del tractament 
particular dels diversos impostos fins a 
temàtiques organitzatives i procedimen-
tals més transversals (organització de 
despatx, planificació fiscal,...), introduint 
les novetats de la darrera reforma fis- 
cal. El Màster comprèn la realització de 
pràctiques en despatxos professionals. 
Val a dir que més del 90% dels que han 
cursat el Màster estan treballant com as-
sessors fiscals.

MÀSTERS, POSTGRAUS I 
PROGRAMES D’ESPECIALITZACIÓ
L’Aula d’Economia i Empresa del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya imparteix 
periòdicament una sèrie de màsters, postgraus 
i cursos d’especialització dissenyats per a la 
professionalització i l’actualització dels economistes 
en el desenvolupament quotidià de la seva activitat.

Cursos 
emblemàtics
PROGRAMACIÓ 2015-2016

En el curs acadèmic 2015-2016 
l’Aula intensifica la seva oferta 
formativa en aquest sentit, 
augmentant les col·laboracions 

amb universitats i altres corporacions pro-
fessionals.



dubtes que sorgeixen en l’exercici de la 
seva professió. Té com a principal objectiu 
que els assistents actualitzin els seus conei·
xements en matèria tributària, analitzant en 
profunditat el vigent sistema tributari amb la 
idea de que puguin adquirir una sòlida pre·
paració en el desenvolupament de la seva 
activitat diària.

Durada: 159 hores.
Dates: 27 d’octubre de 2015 a maig del 
2016.
Dirigit a: Professionals de l’àmbit tributari 
i col·laboradors.

Màster oficial 
en comptabilitat superior 
i auditoria (6a edició)
Màster que es realitza conjuntament amb 
el Campus de Sabadell de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i té per fi-
nalitat la formació d’especialistes en els 
camps de la comptabilitat i l’auditoria, 
possibilitant el compliment dels requeri-
ments establerts per a l’examen d’accés al 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
(ROAC). S’estructura en 13 mòduls, que 
aborden, entre d’altres, la comptabilitat 
financera, el marc normatiu de la informa-
ció financera, la fiscalitat i l’auditoria. Aca-
dèmicament, el Màster s’adapta a la nova 
estructura de crèdits europeus i val per 90 
crèdits ECTS (European Credit Transfer 
System). L’equip docent està integrat per 
professors universitaris i per professionals 
del món de la comptabilitat i l’auditoria vin-
culats al Registro de Economistes Audito-
res (REA-REGA).

Francesc Gómez
Coordinador del Màster 
Oficial en Comptabilitat 
Superior i Auditoria

“El Màster en Comptabilitat Superior i Audi·
toria, organitzat conjuntament entre la UAB 
i el CEC, respon a la creixent demanda de 
professionals amb una formació específica 
en l’àmbit de la comptabilitat, la relació 
comptabilitat·fiscalitat empresarial i l’audi·
toria de comptes. Per això aquest títol es 
dirigeix a persones que vulguin enfocar la 
seva carrera professional en el context de la 
comptabilitat empresarial i/o l’auditoria de 
comptes. El programa proporciona els co·
neixements comptables i d’auditoria indis·
pensables per a l’exercici de la professió 
d’auditor. En aquest sentit, el Màster co·
breix tots els aspectes comptables esta·
blerts per l’Instituto de Contabilidad y Audi·
toría de Cuentas (ICAC) per a l’accés a la 
professió d’auditor.

El Màster té caràcter oficial i conté un total 
de 90 crèdits ECTS. El programa es realitza 
durant un any i mig. Durant el primer any té 
lloc la formació teòrica sobre comptabilitat, 
fiscalitat, consolidació, auditoria, etc. Du·
rant el segon any (de setembre a febrer) el 
títol incorpora unes pràctiques curriculars 
de 4·5 mesos, que es realitzaran bàsica·
ment en firmes d’auditoria vinculades al Col·
legi d’Economistes de Catalunya. Aquestes 
pràctiques són convalidables per experièn·
cia professional i també es poden substituir 
per la realització de seminaris de formació 

continuada. El professorat del Màster està 
format per una combinació de professors 
universitaris i auditors en exercici. També 
participen en el Màster assessors fiscals per 
impartir la matèria de fiscalitat.”

Durada: 420 hores.
Dates: del 28 de setembre de 2015 
al 8 de juliol de 2016. 
Dirigit a: Persones interessades en 
especialitzar-se en els camps de la 
comptabilitat i l’auditoria de comptes, bé 
siguin recents llicenciats o diplomats 
universitaris que vulguin iniciar-se, o bé 
professionals en exercici que desitgin 
actualitzar o aprofundir els seus 
coneixements.

Màster universitari 
en direcció comptable 
i auditoria de comptes 
(semipresencial)
Màster que s’efectua en col·laboració amb 
la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya. L’objectiu és formar professio-
nals per a l’adequada direcció i supervisió 
del departament comptable i d’adminis-
tració dins de l’estructura empresarial o bé 
en els despatxos que es dediquin a l’as-
sessoria i consultoria comptable i fiscal, 
així com l’exercici de la professió de l’audi-
toria. S’observa la normativa de l’Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC), per la qual cosa la seva superació 
dispensa automàticament de part de 
l’examen necessari per accedir a la profes-
sió d’auditor de comptes del Registro Ofi-
cial de Auditores de Cuentas (ROAC). El 
Màster s’adapta a la nova estructura de 
crèdits europeus i val per 60 crèdits ECTS 
(European Credit Transfer System). Con-
templa 33 sessions presencials.

Francesc Garreta
Coordinador del Màster 
Universitari en Direcció 
Comptable i Auditoria 
de Comptes

“L’auditoria de comptes és una professió 
regulada. La modificació més rellevant 
d’aquesta va tenir lloc amb l’entrada en vi·
gor de la Llei 12/2010, amb la qual es trans·
posen i modifiquen diverses directives eu·
ropees per aconseguir una major 
harmonització dels requisits que s’exigei·
xen per a l’exercici de l’activitat d’auditoria 
en l’àmbit de la Unió Europea. Així, l’activi·
tat d’auditoria de comptes planteja nous 
requisits per a l’accés a la professió d’audi·
tor dins el marc de les exigències imposa·
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des a la resta de països europeus, la qual 
cosa requereix una preparació específica i 
àmplia dels futurs professionals d’acord 
amb el nivell tècnic de la feina a desenvolu·
par. El Màster observa la normativa de l’Ins·
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen·
tas (ICAC) i la seva superació dispensa 
automàticament de part de l’examen ne·
cessari per accedir a la professió d’auditor 
de comptes del Registro Oficial de Audito·
res de Cuentas (ROAC).” 

Dates: 19 d’octubre de 2015 a 27 de juny 
de 2016 (classes presencials: dilluns al 
Col·legi d’Economistes e Catalunya)
Dirigit a: Titulats universitaris, 
preferentment en l’àmbit de l’Economia, la 
Comptabilitat, l’Administració i Direcció 
d’Empreses, el Dret, o professionals de la 
Comptabilitat, l’Auditoria o l’Administració 
Empresarial amb un mínim de tres anys 
d’experiència.

Cursos d’expert 
en mediació 
Nova edició dels cursos sobre Mediació 
Mercantil i sobre Mediació en Economia i 
Empresa, que tenen per objectiu formar els 
interessats en especialitzar-se en mediació 
com activitat professional, dotant-los de 
les aptituds i les capacitats necessàries per 
a actuar en conflictes del camp mercantil. 
Són cursos semipresencials i es realitzen 
conjuntament amb la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC).

Jordi Conejos
President del Grup de 
Treball de Mediació del 
Col·legi d’Economistes 
de Catalunya

“Un dels principals objectius del Grup de 
Treball en Mediació és formar als Econo·
mistes en l’àmbit de la mediació de conflic·
tes en dret privat del camp de l’economia i 
l’empresa, per tal que puguin desenvolupar 
la seva activitat professional en aquesta 
especialitat. L’oferta formativa del CEC pre·
tén dotar als assistents de les aptituds i de 
les capacitats necessàries per a actuar en 
processos de mediació en conflictes, tant 
a Espanya com a Catalunya, amb un pro·
grama complert i ampli que respon als re·
quisits formatius establerts pel Departa·
ment de Justícia de Catalunya i pel 
Ministerio de Justicia.

Els cursos, presencials i semipresencials, 
així com els seminaris d’especialització i 
actualització es plantegen amb la finalitat 

de cobrir una mancança important que es 
detecta en la mediació especialitzada de 
tipus econòmic/empresarial, en la que es 
palesa un dèficit significatiu de professio·
nals i molt especialment d’Economistes. 
Concretament, persegueix el següent:
l Aportar coneixements, tècniques i habili·
tats imprescindibles per a poder exercir pro·
fessionalment la mediació en general, amb 
una atenció específica al camp mercantil.
l Facilitar la inscripció com a persona me·
diadora en el registre del Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya, atès que el curs 
està homologat pel Centre.
l Possibilitar la inscripció en les diverses sec·
cions del Registro de Mediadores e Instituci·
ones de Mediación del Ministerio de Justicia 
(Mediació General i Mediació Concursal).

És per aquest motiu que s’ha programat un 
curs amb un programa complert que respon 
als requisits formatius establerts pel Depar·
tament de Justícia de Catalunya i pel Minis·
terio de Justicia, està homologat i, per tant, 
dona opció a inscriure’s en els registres de 
mediació tant de la Generalitat de Catalunya 
com del Ministerio de Justicia. Té una dura·
da de 170 hores i 10 mòduls formatius, que 
inclouen 5 sessions presencials. La supera·
ció del curs dona dret a l’obtenció d’una 
Certificació Universitària UOC per un total 
de 6 crèdits ECTS ·EXPERT EN MEDIACIÓ 
EN ECONOMIA I EMPRESA.

També existeix la possibilitat de realitzar un 
curs més reduït de mediació (100 hores) 
que permet la inscripció exclusivament en 
les diverses seccions del Registro de Medi·
adores e Instituciones de Mediación del 
Ministerio de Justicia ·EXPERT EN MEDIA·
CIÓ MERCANTIL.”

Curs d’expert en mediació 
(semipresencial) 2a edició
Curs homologat pel Ministerio de Justicia, 
cosa que permet la inscripció en els seus 
registres com a mediador. Compta amb 3 
sessions presencials.

Durada: 100 hores.
Dates: del 14 d’octubre a 18 de 
desembre de 2015 

Curs d’expert en mediació 
en economia i empresa 
(semipresencial) 2a edició
Curs homologat pel Ministerio de Justicia i 
pel Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya, cosa que facilita la inscripció en 
els registres existents per poder actuar for-

malment com a mediador, ja sigui del Minis-
terio de Justicia o bé de la Generalitat de 
Catalunya. S’estructura en dues parts ben 
diferenciades, una conceptual de tipus ge-
neral i una altra específica més pràctica, i 
contempla 5 sessions presencials imparti-
des per experts en diverses matèries. 

Durada: 170 hores.
Dates: del 14 d’octubre de 2015 al 15 
de febrer de 2016

Postgrau en 
economia verda  
2a edició
Postgrau que es fa conjuntament amb la 
Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya, mitjançant l’Institut Català de 
l’Economia Verda (INCEV), i amb la col-
laboració del Col·legi d’Ambientòlegs de 
Catalunya (COAMB). Té per finalitat donar 
una formació específica en relació a tots 
aquells aspectes en què incideix l’econo-
mia verda, posant l’èmfasi en les experièn-
cies pràctiques i en els casos aplicats. A 
més, dona una visió de conjunt de les opor-
tunitats que ofereix l’economia verda, faci-
litant els coneixements tecnològics, eco-
nòmics i normatius bàsics que són 
imprescindibles per identificar-les, prendre 
les decisions oportunes i gestionar-les con-
venientment. S’estructura en 6 mòduls, 
que aborden àmbits com el panorama ge-
neral, el context normatiu (jurídic, fiscal, ...), 
els diferents vectors (energia, aigua, resi-
dus, ...), l’empresa i les diverses polítiques. 
El Postgrau val per 30 crèdits ECTS (Euro·
pean Credit Transfer System).

“L’economia verda suposa un nou paradig·
ma que abandona les hipòtesis de negocis 
i estils de vida convencionals de l’era indus·
trial i se’ns manifesta com una potent res·
posta a aquesta petició d’acció transfor·
madora. En realitat s’està demostrant com 
l’elecció de “polítiques intel·ligents, combi·
nada amb mecanismes de mercat de su·
port, i pot, potser, proporcionar l’evolució 
adequada cap al desenvolupament soste·
nible que la humanitat ha eludit fins ara.”

Conjuntament, el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya i la Universitat de Vic van 
plantejar fer el primer Postgrau, 2014·15, 
que va donar com a resultat un alumnat del 

Marta Roca
Membre del Comitè 
Tècnic del Postgrau en
Economia Verda
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millor, un professorat excel·lent i uns pro·
jectes presentats insospitats, que ha creat 
com a reacció a les institucions una il·lusió 
agosarada de tornar a moure la màquina i 
dissenyar aquest segon Postgrau. En fun·
ció de l’espai reduït podem englobar els 
seus objectius en “ formació bàsica en la 
incorporació i gestió de l’Economia Verda ; 
aprofundint en el coneixement de les seves  
vessants (normativa , aspectes socials i 
ambientals i el seu impacte econòmic de 
triple compte) donar a conèixer les poten·
cialitats i oportunitats d’una economia de 
sostenibilitat, posar sobre la taula experièn·
cies de conceptes i pràctiques de casos 
aplicats. Cada sessió del Postgrau compta 
amb el professorat més especialitzat de 
cada àmbit. No puc acabar sense la meva 
cita favorita de Sir Michel Ativah, un dels 
pares de les matemàtiques contemporàni·
es diu “crear amb llibertat, no es tant el FO·
CALITZAR, es obrir el foco.” 

Durada: 108 hores.
Dates: del 14 d’octubre de 2015 al 15 de 
juliol de 2016
Dirigit a: Professionals i tècnics del sector 
públic i del sector privat (empresaris, 
directius, tècnics, ...), de diferents 
disciplines (arquitectes, economistes, 
enginyers, geògrafs, ambientòlegs, 
periodistes, ....), que tinguin interès a 
conèixer les possibilitats i oportunitats de 
l’economia verda.

Postgrau en 
auditoria pública
Postgrau que es fa conjuntament amb el 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya (CCJCC), el Col·legi de Secreta-
ris, Interventors i Tresorers de Catalunya 
(CSITAL), la Diputació de Barcelona i la Uni-
versitat de Barcelona (UB), i que està coor-
ganitzat i homologat per l’Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya. L’objectiu és tri-
ple. Primer, formar i proporcionar una visió 
en profunditat sobre l’activitat econòmico-
financera, comptabilitat pública i control 
intern en el sector públic i, en especial, so-
bre els instruments d’execució del control 
financer, mitjançant tècniques de mostreig 
i d’auditoria pública. D’altra banda, apro-
fundir en els coneixements professionals 
dels funcionaris pertanyents als cossos de 
control intern de la Generalitat i de l’Admi-
nistració local. I, finalment, dotar als audi-
tors del sector privat de coneixements so-
bre comptabilitat i auditoria pública. 
S’estructura en 5 mòduls, dedicats a l’or-
ganització, el règim jurídic i règim compta-

ble, els fonaments de l’auditoria (controls 
intern i extern) i l’auditoria de la regularitat. 

Durada: 250 hores.
Dates: d’octubre del 2015 a maig 
del 2016.
Dirigit a: Llicenciats, diplomats o 
graduats universitaris, auditors de 
comptes i professionals de firmes 
d’auditoria, secretaris, interventors i 
tresorers i tècnics de les administracions 
públiques, funcionaris de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya i, en general, 
professionals que ocupen llocs de gestió 
o administració en ens o empreses del 
sector públic.

Màster en reestructuring 
i concursal. 
Reestructuring, mediació 
i administració concursal
(1a edició)
Primera edició del Màster en Reestructuring 
i Concursal, que es realitza de forma con-
junta amb el Col·legi d’Advocats de Barce-
lona, col·laboració que s’explica pel fet que 
en els processos de reestructuració empre-
sarial i de mediació i administració concur-
sal han de treballar en equip advocats i eco-
nomistes, disposant de coneixements i 
experiència tant jurídica com econòmica. 
L’objectiu del Màster és la preparació de 
professionals experts en la superació de 
crisis d’empreses que siguin capaços 
d’abordar els diferents estadis i formules 
d’actuació. Específicament, es tracta de: la 
reestructuració -pas previ a la crisi informal 
i formal-; la mediació -actuació prèvia al pro-
cés judicial-; i el concurs de creditors -for-
malització del procés concursal. Per això es 
subministra als assistents una extensa in-
formació i uns profunds coneixements teò-
rics i pràctics, conjuntament amb una me-
todologia d’actuació aplicada, amb la 
finalitat que puguin exercir com: consultors 
en reestructuració empresarial, experts en 
mediació concursal, o administradors con-
cursals. El Màster, de 56 sessions i de 165 
hores, té una estructura modular que es di-
videix en els següents blocs: Reestructu-
ring, Mediació Concursal, assessor en Dret 
Concursal i Administració Concursal. Això 
permet als interessats realitzar bé tot el 
Màster o bé efectuar un o varis blocs con-
crets. Cada mòdul compta amb experts en 
les diferents matèries que donen visions 
complementàries de les diverses temàti-
ques, combinant, en tot moment, la visió 
professional amb la perspectiva des de 
l’Administració Pública (jutges, advocats, 
economistes, mediadors...).

“L’administració concursal és una tasca 
complexa i d’alta responsabilitat tant pro·
fessional com socialment. La seva funció 
és la d’intervenir l’activitat de l’empresari a 
fi de que les seves decisions durant el con·
curs no esdevinguin lesives per als credi·
tors i per als treballadors. Es tracta, a més, 
d’ajudar a la viabilitat de les empreses 
quan aquestes disposen d’un negoci ren·
dible però desestructurat financerament 
o, també, en costos d’explotació. Així ma·
teix, en alguns concursos pot substituir a 
l’administrador i tenir de prendre la decisió 
de continuar l’activitat o bé cessar·la. To·
tes aquestes funcions impliquen tenir co·
neixements de gestió empresarial, a ban·
da dels coneixements específics que 
requereix el dret concursal. I aquesta tas·
ca s’ ha de fer en base a un determinat 
protocol d’actuació que permeti tant fer 
correctament la tasca encomanada com 
cobrir les responsabilitats derivades 
d’aquesta activitat.”

Durada: 165 hores.
Dates: 20 d’octubre de 2015 al 9 de juny 
de 2016.
Dirigit a: Llicenciats, diplomats o 
graduats universitaris de diversos camps, 
i professionals en general, que vulguin 
dedicar-se als àmbits del reestructuring 
empresarial, la mediació concursal o 
l’administració concursal. 

Direcció i gestió 
de fundacions i altres 
entitats no lucratives
Anualment el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya ofereix el Programa sobre 
“Direcció i gestió de fundacions i altres 
entitats lucratives”, paquet complert de 
matèries diverses que s’estructura en 
diferents mòduls independents (marc legal, 
marc fiscal, gestió de les persones, 
lideratge, estratègia i gestió financera, i 
responsabilitat dels administradors).

Durada: 42 hores.
Dates: 3, 10, 17 i 25 de novembre i 1 i 15 
de desembre de 2015
Dirigit a: Dirigents, membres de 
patronats, executius, personal 
administratiu, assessors i consultors de 
fundacions i altres entitats no lucratives. n

Joan Rojas
Membre del Comitè 
Científic del Màster en 
Reestructuring i Concursal. 
Reestructuring, Mediació i 
Administració Concursal
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PER A MÉS INFORMACIÓ I CONTRACTACIÓ:

PEDRO BOFIAS ALEDO

653 102 586

pbofias@sanitas.es 
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Recull dels actes que el Col·legi d’Economistes de  
Catalunya ha organitzat durant el darrer trimestre

 BARCELONA

Comissió d’Assessors Fiscals

Debats oberts de consultoria fiscal
Dirigits per Enric Corominas, assessor fiscal 
en TAX Barcelona Advocats i Economistes, 
SL.; Josep Sotelo, assessor fiscal en Audi-
consultores Advocats i Economistes, SLP i 
Pedro Villar, Gabinet Assessor Fernández, 
SL. Els debats oberts de consultoria fiscal van 
tenir lloc en el mateix dia, una hora i mitja 
abans de les sessions temàtiques .

Sessió temàtica ‘La campanya  
de Renda 2014’ 
A càrrec de Gonzalo García de Castro, dele-
gat especial de l’AEAT a Catalunya.

Sessió temàtica ‘Encara es pot regularitzar?’ 
A càrrec d’Ángel Sáez, economista i soci-di-
rector de Ros Petit, SA, i Luis M. Alonso, ca-
tedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB.

Sessió temàtica ‘Incidències més 
habituals en les reclamacions 
economicoadministratives’
A càrrec de Xavier Suñé, president del TE-
ARC. Videoconferència amb Lleida.*

Sessió temàtica ‘La declaració de l’Impost 
sobre Societats de 2014. Novetats’ 
A càrrec d’Àngel Segarra, economista i as-
sessor fiscal.

Sessió temàtica ‘Aspectes crítics  
de la futura reforma de la  
Llei General Tributària’ 
A càrrec de Carlos García del Cerro, advocat 
i director responsable de l’àrea de Procedi-
ments Tributaris de KPMG Advocats.

Fent Col·legi!
mAig, juNy i juLiOL 2015

Comissió d’Economia  
i Finances de l’Esport

Presentació del torneig i impacte 
econòmic de l’Open d’Espanya de Golf 
A càrrec d’Ivan Tibau, secretari general de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya; Gon-
zaga Escauriaza, president de la Reial Fede-
ració Espanyola de Golf; Ramon Riera, dipu-
tat delegat de Turisme de la Diputació de 
Barcelona; Xavier Amador, director de Relaci-
ons Institucionals de l’Àrea de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de 
Barcelona, i Federico Montllonch, president 
del Real Club de Golf El Prat.

Conferència ‘El repartiment  
dels drets de TV del futbol’ 
A càrrec de Josep Maria Gay de Liébana, pro-
fessor titular d’Economia Financera i Compta-
bilitat de la Universitat de Barcelona i presi-
dent de la Comissió d’Economia i Finances 
de l’Esport del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya i Manel Arroyo, vicepresident de co-
municació i portaveu del F.C. Barcelona. Vide-
oconferència amb la seu de Tarragona.*

Presentació de l’Impacte econòmic  
dels Gran Premi de MotoGP  
a Catalunya i al món 
A càrrec de Carmelo Ezpeleta, conseller dele-
gat de Dorna Sports, organitzadora del Cam-
pionat del Món de Moto GP, i Josep Lluís 
Segú, director general de DEP Institut.* 

Conferència ‘Aprofitament turístic  
dels esdeveniments esportius  
i la seva repercussió econòmica’
Participació com a ponents de Daniel Laga, 
coordinador en matèria d’Esports de la Dipu-
tació de Barcelona; Jordi Cavero, gerent de 

Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelo-
na; Ramon Riera, diputat delegat en funcions 
de Turisme de la Diputació de Barcelona; i Jo-
sep Salom, diputat delegat en funcions d’Es-
ports de la Diputació de Barcelona

Especial eleccions Barça.  
El programa econòmic dels candidats  
a la presidència del FCBarcelona
Amb la participació dels candidats Joan La-
porta; Toni Freixa; Agustí Benedito i Josep 
Maria Bartomeu. Van moderar Jaume Alonso-
Cuevillas, Montserrat Navarro, Emilio Álvarez i 
Josep Maria Gay de Liébana, membres de la 
Comissió d’Economia i Finances de l’Esport 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Vi-
deoconferència amb la seu de Lleida.

Comissió de Comptabilitat 
(Comissió conjunta CEC-ACCID)

Sessió informativa ‘Registre d’Experts 
Comptables’
A càrrec de Carlos Puig de Travy, membre de 
la Comissió de Comptabilitat (Comissió con-
junta CEC-ACCID) i president del REA+REGA 
del Consejo General de Economistas, i d’Oriol 
Amat, president de la Comissió de Comptabi-
litat (Comissió conjunta CEC-ACCID) i presi-
dent del Registre d’Experts Comptables del 
Consell General d’Economistes.*

Conferència ‘La figura de l’expert 
comptable a Europa i les principals 
funcions que desenvolupa’
A càrrec de Philippe Arraou, president del 
Conseil Supérieur de l’ordre des Experts-
Comptables de França, commissari de comp-
tes, expert comptable i auditor de comptes 
ROAC. Videoconferència amb la seu de Giro-
na, Tarragona i Lleida.*

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Recull d’activitats
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Comissió d’Auditors de Comptes 
| REA + REGA Catalunya

Sessió Tècnica d’Auditoria  
‘Aplicació pràctica en Excel de  
la planificació de la importància  
relativa (NIA-ES 320 i 450)’
A càrrec de Francesc Garreta, vicepresident 
de la Comissió.

Sessió Tècnica d’Auditoria  
‘Primers resultats de les actuacions  
de control de qualitat del conveni signat 
amb l’ICAC en l’exercici 2014’
A càrrec de Federico Díaz, director del Depar-
tament de Control de Qualitat del REA + 
REGA del Consell General d’Economistes.* 

Sessió Tècnica d’Auditoria  
‘El Pla de Prevenció Penal des de  
la perspectiva de l’auditor de comptes 
(segons el nou Codi Penal)’ 
A càrrec d’Olga Pascual, senior manager de 
la divisió de Consultoria de Crowe Horwath, i 
Marc Molins, doctor en Dret, advocat i soci de 
Molins & Parés.

Grup de Treball  
d’Economistes d’Empresa

Diàlegs empresarials  
‘Els reptes del sector de  
l’automoció en el futur’
A càrrec de Frank Torres, conseller director 
general de Nissan Motor Ibèrica i vicepresi-
dent de les operacions industrials de Nissan a 
Espanya, i Vicenç Aguilera, president en Cús-
ter de la Indústria d’Automoció de Catalunya- 
President del Circuit Barcelona-Catalunya.* 

Diàlegs Empresarials  
‘Les TIC com a motor de  
creixement econòmic’ 
A càrrec de Francisco Román, president de 
Vodafone Espanya.

Comissió Gestora

Presentació del llibre  
‘La economia. Una historia muy personal’ 
A càrrec de Santiago Niño Becerra, econo-
mista i autor del llibre. Va presentar Manuel 
Fuentes, periodista.

Presentació del llibre ‘Aportacions 
Catalanes Universals’ 
A càrrec de Joan Amorós, president de la 
Fundació Occitano Catalana, i Francesc 
Roca, doctor en Ciències Econòmiques a la 
Universitat de Barcelona.

Conferència ‘Com superar els reptes 
econòmics de l’era post-BRICS’ 
A càrrec d’Alexandre Muns, professor d’EAE 
Business School, consultor, autor del llibre i 
ex assessor del president del Banc Mundial; 
Francesc Granell, catedràtic d’Organització 
Econòmica Internacional de la UB i director 
general honorari de la Comissió Europea; i 
Alfred Pastor, catedràtic de Teoria Econòmi-
ca de l’IESE i catedràtic, China-Europe Inter-
national Bussines School (CEIBS). Video-
conferència amb la seu de Girona.

Debat ‘El TTIP: un tractat polèmic  
sobre comerç i inversions entre  
la Unió Europea i Els Estats Units’
A càrrec de Jordi Angusto, economista i as-
sessor del Parlament Europeu, i Francesc 
Granell, economista, catedràtic emèrit d’Orga-
nització Econòmica Internacional de la UB.* 

Presentació de la ‘Revista Econòmica  
de Catalunya’ número 71. Reforma de  
la Llei Concursal
Amb la participació de Miguel Ángel Gimeno 
Jubero, president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. Van presentar la revista 
Martí Parellada, director de la Revista Econò-
mica de Catalunya, i Alfred Albiol, vicedegà 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya i co-
ordinador del dossier. Videoconferència amb 
la seu de Girona i Lleida.

Presentació del llibre  
‘La reestructuración de las deudas  
en la ley de segunda oportunidad’ 
A càrrec de José María Fernández Seijo, 
magistrat-jutge del Jutjat Mercantil número 3 
de Barcelona i autor del llibre. Van intervenir 
Alfred Albiol, vicedegà del Col·legi, d’Econo-
mistes de Catalunya; José Alberto Marín, vi-
cedegà del Col·legi de notaris de Catalunya, 
i Albert Ferré, director de fondo Editorial de 
Wolters Kluwer.

Presentació del llibre  
‘¿Dóde estamos?, Verdades,  
mentiras y deberes pendientes de  
la recuperación econòmica’
Amb la participació de José María Gay de 
Liébana, economista, professor titular d’Eco-
nomia Financera i Comptabilitat de la UB i 
autor del llibre. Va intervenir Manel Manchón, 
director d’Economia Digital, i Roger Domin-
go, director editorial d’Ediciones Deusto.
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T R E B A L L E M  E N  G R U PT R E B A L L E M  E N  G R U P
Recull d’activitats

Grup de Treball Economistes 
per una Economia Social

Conferència ‘Distribució de la  
renda i crisi econòmica. Situació  
de la desigualtat a Espanya, 
conseqüències de la situació  
i propostes de futur’ 
A càrrec de Jesús Ruiz-Huerta, catedràtic 
d’Economia Aplicada i Hisenda Pública de la 
Universitat Rey Juan Carlos I, i Alfred Pastor, 
economista i catedràtic de Teoria Econòmica de 
l’Institut d’Estudis Superiors d’Empresa (IESE).* 

Juntament amb el Grup de Treball d’Empre-
nedoria i Creació d’Empreses:
Conferència ‘Com millorar  
la inserció personal i social  
a través de l’emprenedoria’ 
Amb la participació com a ponent de Marcel 
Abad, consultor social especialitzat en pro-
grames d’inserció social i foment de l’empre-
nedoria i en microfinances. En la sessió es van 
presentar els projectes MYKOAN, per part de 
Judith Martínez, i de PR3VENCON, per part 
de Mireia Sanz i de Javier Romero.* 

Col·legi d’Economistes  
de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Ciència Regional:

Conferència ‘El model productiu, 
Catalunya versus País Basc’
Amb la participació d’Alfred Pastor, profes-
sor de l’IESE Business School, i Miquel Puig, 
doctor en Economia. Va moderar Josep Ma-
ria Vegara, Col·legiat d’Honor del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 

Juntament amb la Fundació CYD i l’Associa-
ció Catalana de Ciència Regional:
Conferència ‘Ciutat, territori i campus. 
Urbanisme, localització, reequilibri  
i rehabilitació de barris depauperats’ 
Amb la participació d’Enric Argullol, rector de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990-2000 i 
catedràtic de Dret Administratiu de la UPF, i An-
toni Serra Ramoneda, rector de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) 1980-1984 i ca-
tedràtic de Comptabilitat i Finances de la UAB. 
Va presentar l’acte Francesc Solé Parellada, ca-
tedràtic emèrit de la UPC i vicepresident de la 
Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCYD).

Conferència ‘Contribució de la universitat al 
desenvolupament econòmic del territori. RIS3’
Amb la participació de Francesc Solé Parella-
da, economista, catedràtic Emèrit de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya (UPC), vicepresi-
dent de la Fundación Conocimiento y Desarro-
llo (FCYD) i expert en RIS3 de la Unió Europea.

Conferència ‘Universitat i territori. 
Recursos humans i empleabilitat’
Amb la participació de Martí Parellada, eco-
nomista, catedràtic de la Universitat de Bar-
celona, Fundació CYD. Va presentar l’acte 
Francesc Solé Parellada, catedràtic emèrit de 
la UPC i vicepresident de la Fundación Cono-
cimiento y Desarrollo (FCYD).

Grup d’Economistes Sèniors 

Projecció i debat del film ‘Confessions 
d’un banquer’, de Marc Bauder 
La sessió va ser presentada per Jordi Mon-
tañés, economista i membre del Grup de Tre-
ball. Va comentar i moderar el debat Anton 
Gasol, economista i membre de la Comissió 
Gestora del Col·legi.
Juntament amb la intercol.legial dels Sèniors i 
jubilats de Catalunya 

Conferència-col·loqui ‘Temes jurídics: 
herències, successions i fiscalitat’ 
Amb la participació com a ponent d’Alejan-
dro Ebrat, advocat, professor de Dret fiscal, 
expert en gestió de patrimonis i herències. 
La cloenda va anar a càrrec de José Antonio 
Fernàndez Bustillo, membre de la Comissió 
d’Advocats Sèniors del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona. Videoconferència amb les 
seus de Girona, Tarragona i Lleida.*

Comissió d’Economia del 
Coneixement i Innovació

Presentació de l’estudi del  
Pacte Industrial ‘La innovació  
tecnològica a la RMB: localització  
i tecnologia de les patents europees’ 
Amb la participació de Carles Ruiz, president 
del Comitè Executiu del Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona i alcalde de 
Viladecans; Julià Manzanas, economista i vice-
president de la Comissió d’Economia del Co-
neixement i Innovació del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya; Jordi Roig, membre de PI-
MEC i president de la Comissió d’Innovació del 
Pacte Industrial; Toni Vilajoana, gerent de Propi-
etat Intel·lectual i Valorització d’Indo Optical; i 
Vittorio Galletto, cap de l’Àrea d’Economia de 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (IERMB) i director de l’estudi del Pac-
te Industrial.*

Juntament amb la Comissió d’Economia In-
ternacional i Unió Europea: * 
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T R E B A L L E M  E N  G R U PT R E B A L L E M  E N  G R U P
Recull d’activitats

Conferència ‘El Pla Juncker: una 
oportunitat d’inversió per a Catalunya?’ 
Amb la intervenció de Jordi Angusto i Julià 
Manzanas, assessor al Parlament Europeu i 
vicepresident de la Comissió i vicepresident 
de la Comissió d’Economia del Coneixement 
i la Innovació (respectivament).

Comissió d’Economia Catalana 

Conferència ‘Cohesió social a Catalunya’ 
A càrrec d’Antonio Manresa, catedràtic 
d’Economia de la UB.

Conferència ‘Impacte econòmic  
d’una reducció dels fluxos comercials 
Catalunya-resta de l’Estat.  
Una aproximació a partir de  
les taules input-output de 2011’ 
Amb la participació com a ponents de Xavier 
Cuadras, professor del departament d’Eco-
nomia i Empresa de la UPF, i Modest Guinjo-
an, economista. Va fer la introducció Jaume 
Ventura, catedràtic del departament d’Econo-
mia i Empresa de la UPF.* 

Altres activitats del Col·legi 

Tertúlia Sanitària ‘Impacte  
de les eleccions autonòmiques  
en la política sanitària’’
Organitzada per la Comissió d’Economia 
de la Salut amb la participació de Carme 
Fernández, redactora en cap per Catalunya 
de Diario Médico; Pere Vallribera, president 
de la Societat Catalana de Gestió Sanitària i 
vocal de Sedisa; David Elvira, relacions ins-
titucionals de Sanofi; i Lluís Bohígas, eco-
nomista i membre de la Comissió d’Econo-
mia de la Salut del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. 

Fòrum inversor Economistes BAN-edició XIV
Organitzat per Bussines Àngels Economistes 
BAN del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Presentació de la Plataforma de 
Conselleres de l’Observatori Dona, 
Empresa i Economia de la Cambra  
de Comerç de Barcelona (ODEE)
Jornada organitzada pel Grup de Treball 
d’Igualtat i Diversitat a càrrec de Carme Po-
veda, directora d’Estudis Econòmics de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, Anna 
Mercadé, directora de l’ODEE, i Vicenç Ati-
enza, de l’ODEE. 

‘El compliment de la Llei Orgànica  
sobre Protecció de Dades en l’àmbit 
empresarial i professional’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Organització i Sistemes d’informació (OSI) i 
l’ACCID amb la participació com a ponent de 
Montserrat Navarro, economista i advocada 
d’Additio Group.* 

Europa davant els EUA i Amèrica  
Llatina. Debat i presentació del llibre  
‘A New Atlantic Community: The European 
Union, the US and Latin America’
 

‘El turisme com a motor de 
desenvolupament’. Acte de presentació 
de la Comissió d’Economia del Turisme
Debat organitzat per la Comissió d’Econo-
mia del Turisme a càrrec de Salvador Anton, 
catedràtic d’Anàlisis Geogràfica Regional a la 
URV; Juan Bóveda, soci director de Burg 
Master Hospitality Consultants, i Patrick Tor-
rent, director executiu de l’Agència Catala- 
na de Turisme. Va moderar Josep Ros, vice-
president de la Comissió i soci director de 
ROS D&P.* 
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‘Bodegas Torres: 145 anys  
de tradició i innovació’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Agroalimentària a càrrec de Mi-
quel A. Torres, president i conseller delegat de 
Bodegas Torres. 

Acte de benvinguda als nous col·legiats
Amb la participació del degà del Col·legi, 
Joan B. Casas, que va lliurar el carnet i els 
diplomes als nous col·legiats dels mesos de 
març, abril i maig.

Jornada de compliment normatiu  
i conseqüències del seu incompliment
Organitzada pel Grup de Treball EAFI i pel  
Economistas y Asesores Financieros (EAF) del 
Consell General d’Economistes amb la parti-
cipació de Montserrat Casanovas, catedràti-
ca de la UB i secretària de la Comissió Gesto-
ra del Col·legi d’Economistes de Catalunya; 
David Gassó, president d’Economistes As-
sessors Financieros; Gregorio Arranz, advo-
cat, expert en Mercat de Valors; Christian Me-
sía, del despatx Tomas de Carranza, i Victoria 
Nombela, secretària tècnica d’Economistes 
Asessors Financiers.

 TARRAgONA
La guerra de les divises i l’empresa: 
oportunitats i riscos
Conferència organitzada per la seu de Tarra-
gona del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya que va comptar amb la participació de 
Miquel A. Fuster, economista, titulat als pro-
grames de Finances Operatives i Corporati-
ves de l’IESE. Ha estat cap de cartera provin-
cial del Banc de Sabadell a Tarragona i actu-
alment és cap de comptabilitat a Schwartz 
Hautmont Construcciones Metálicas.

 LLEiDA

Sessió informativa programa Consolida’t
Activitats previstes al Programa Consolida’t que 
promou el Col·legi d’Economistes de Catalunya 
amb el suport de la Generalitat de Catalunya en 
la que va participar Josep Maria Riu i Vila, Vice-
president Territorial de CEC de Lleida.

Debat eleccions municipals 2015 
Organitzat per la Seu de Lleida del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i Radio UA1 
amb el suport de La Mañana en la que hi van 
participar Carles Vega d’ERC; Eduard Baches 
d’ICV; Àngels Ribes de C’s; Pau Jubilla de 
CUP; Àngels Ros del PSC; Toni Postius de 
CiU; i Dolors López el PP.

Visita guiada de la Junta de Govern  
de la seu de Lleida del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya  
a la fàbrica de Mahou San Miguel

Dotació de fons públics per  
al creixement  empresarial
Conferència organitzada pel Grup de Treball 
M&A a càrrec de Luis Enrique San José, 
cap del departament d’Anàlisi i Inversions 
de la Direcció Econòmica Financera de 
CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnologico 
Industrial), i Josep Maria Salgado, delegat 
territorial a Catalunya de COFIDES (Com-
pañia Española de Financiación del Desar-
rollo, SA). Videoconferència amb la Seu de 
Tarragona.*

Debat concursal
Organitzat per la Comissió Mercantil, Concur-
sal i Experts Judicials amb la participació com 
a ponent d’Alfonso Merino, magistrat del Jut-
jat Mercantil número 4 de Barcelona. 

Roda de premsa per a la presentació  
de l’Informe Primavera 2015*

Reunió del panell d’experts de l’IEBE
Per examinar el resultat de l’enquesta corres-
ponent a la previsió de tancament de l’Ib-
ex-35 a 30 de setembre de 2015.*
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Fent costat  
als emprenedors

Economistes BAN és la xarxa 
d’inversors privats creada en el si 
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) per connectar 

els projectes dels emprenedors amb els bu-
siness angels.

Objectiu d’Economistes BAN
Creació d’un espai empresarial i d’emprene-
doria en què es permeti, als empresaris i 
emprenedors, presentar els seus projectes, 
validar els models de negoci, cercar recur-
sos pel seu desenvolupament i, alhora, pos-
sibilitar als economistes col·legiats i a d’al-
tres membres invertir en els mateixos.

Què fem a Economistes BAN?
l Dinamitzar l’ecosistema emprenedor, re-
colzant, acompanyant i ajudant en la recerca 
de finançament per a projectes emprenedors.

l També fem coaching d’emprenedors, 
oferint la possibilitat de trobar un tutor o 
mentor que els ajudi en la posta en marxa i 
desenvolupament de l’empresa. 

l Seleccionem, per avaluar per un comitè 
d’experts, aproximadament un de cada cinc 
projectes que ens presenten i fem una anàlisi 
prèvia per validar, millorar, acompanyar i orien-
tar en com presentar-los a la Xarxa d’inver-
sors, als fòrums i altres fonts de finançament.

l Informem, anticipem, connectem i acom-
panyem els inversors de la xarxa als primers 
contactes dels projectes seleccionats i pre-
sentats als fòrums i minifòrums que fem.

Què fem pels emprenedors?
Apropar-los a la xarxa de professionals de 
l’economia i de l’empresa a la que poden 
acudir per a presentar i millorar els projectes 
d’emprenedoria i d’impulsió de PIMES i as-

sociar un business angel a la mida/comple-
ment del equip emprenedor i que aporti el 
capital necessari.

Per a aquells que ho necessiten, oferim la nos-
tra Aula d’economia i els serveis de consulto-
ria, anàlisi, acompanyament de gestió, soluci-
ons de finançament, suport i recolzament en 
les presentacions al Fòrum d’Inversors

Què fem pels inversors de la xarxa?
l Tota la feina de preselecció i anàlisi, identifi-
quem, valorem, fem seguiment i seleccionem 
els millors projectes, a la mida de cada inver-
sor, que els hi facilitarà oportunitats d’inversió 
i co-inversió i de la mà de la xarxa del CEC.

l Orientem i assessorem els inversors de la 
xarxa dels incentius fiscals de la inversió en 

La Xarxa d’inversors privats del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
treballa en un segon pla perquè els projectes emprenedors es puguin 
desenvolupar i ser els protagonistes de l’economia. Apunta-t’hi!

MIQUEL SACRISTÁN
Economista i director d’Economistes BAN 
economistesban@coleconomistes.cat

empreses noves o de recent creació i els apro-
pem al ecosistema emprenedor.

l Busquem economistes, despatxos pro-
fessionals, directius/ves, emprenedors/es, 
homes/dones de negoci en actiu o en pre-
jubilació i representants de family offices, 
que tenen recursos i volen fer-se amb una 
cartera de projectes amb que s’hi trobin cò-
modes. En molts casos, aquests inversors 
volen participar en el desenvolupament i 
creixement de l’empresa aportant coneixe-
ment i experiència. 

Què podem fer els economistes  
pel ecosistema emprenedor? 
Posicionar el nostre potencial. Els econo-
mistes, donat el nostre dia a dia lligat al món 
de l’economia i l’empresa, podem ser de 
gran ajuda per als emprenedors per prepa-
rar, validar, valorar, donar credibilitat i presen-
tar a inversors els seus projectes i potenciar 
els seus models econòmics i financers, en 
molts casos millorables.

Economistes BAN es el camí, la potenciali-
tat de la xarxa de 8.000 col·legials i dels 
2.000 despatxos professionals vinculats al 
CEC, fan de la xarxa Economistes BAN una 
xarxa transversal, i de les de major capil-
laritat dins del territori català, i la convertei-
xen en un espai idoni a on presentar els 
projectes d’emprenedoria i que siguin vali-
dats pels inversors perquè venen de la mà i 
tutela del CEC. En definitiva, Projectes en 
els dos sentit:s “Emprenedor+Inversor” 
porten el “Segell del CEC”.

Et necessitem per donar un nou impuls a la 
xarxa Economistes BAN. Registra’t a la 
Xarxa d’inversors d’Economistes BAN i 
vine als Fòrums d’Inversors. www.coleco-
nomistes.cat/EconomistesBan. n

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



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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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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Us podeu descarregar els articles des del web del Col·legi d’Economistes de Catalunya, apartat d’àrees professionals
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de presentació del model 216 
corresponent al primer trimestre 
del 2015 o al març del 2015. 
BOE 23/04/2015.

l Ordre HAP/723/2015 de 23 
d’abril de 2015. Reducció per al 
2014 dels índexs de rendiment 
net, per activitats agrícoles i ra-
maderes afectades per circums-
tàncies excepcionals. BOE 
24/04/2015.

l Decret 66/2015, de 5 de maig, 
de modifi cació del Decret 
414/2011, de 13 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament 
de l’impost sobre successions i 
donacions. DOGC 07/05/2015.

l Resolució de 6 de maig de 
2015, de la Secretaria General 

del Tresor i Política Financera, 
per la qual s’actualitza l’annex 1 
inclòs en la Resolució amb data 
5 de febrer de 2015, per la qual 
es defi neix el principi de pru-
dència fi nancera aplicable a les 
operacions d’endeutament i de-
rivats de les entitats locals, així 
com de les comunitats autòno-
mes que es vulguin acollir al 
Fons de Finançament a Comu-
nitats Autònomes. BOE 
09/05/2015.

l Resolució de 26 de maig de 
2015, del Departament de Re-
captació de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, per la 
qual es modifi ca el termini d’in-
grés en període voluntari dels 
rebuts de l’impost sobre activi-
tats econòmiques de l’exercici 
2015 relatius a les quotes nacio-
nals i provincials i s’estableix el 
lloc de pagament d’aquestes 
quotes. BOE 04/06/2015.

ADMINISTRACIÓ
l Ordre HAP/1023/2015, de 29 
de maig, per la qual es dicten les 
normes per a l’elaboració dels 
Pressupostos Generals de l’Es-
tat per al 2016. BOE 03/06/2015.

CIVIL 
l Llei 5/2015, de 13 de maig, de 
modifi cació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals. DOGC 
20/05/2015.

l Llei 6/2015, del 13 de maig, 
d’harmonització del Codi civil de 
Catalunya. DOGC 20/05/2015. 

CONCURSAL
l Llei 9/2015, de 25 de maig, de 
mesures urgents en matèria 
concursal. BOE 26/05/2015.

l Sentència del Tribunal Su-
prem, Sala Civil, de 21 de maig 
de 2015: Concurs de creditors. 
Qualifi cació culpable. Responsa-
bilitat per dèfi cit. Qualifi car cul-
pable el concurs per retard en la 
seva sol·licitud, a l’empara de la 
presumpció de dol o culpa greu 
de l’art. 165.1 LC, suposa inte-
grar aquesta presumpció amb la 
causa de qualifi cació culpable 
regulada en l’art. 164.1 LC. 
D’acord amb aquest precepte, 
en aquest cas, el concurs es de-
clara culpable perquè la insol-
vència es va agreujar a causa 
d’un comportament dels admi-
nistradors de la societat, fet amb 
dol o culpa greu. Aquest com-
portament va consistir en el re-
tard en la sol·licitud de gairebé 
dos anys, de tal manera que 
l’agreujament de la insolvència 
acreditat en la instància, com a 
conseqüència del retard en la 
sol·licitud, constitueix un dels 
elements objectius i subjectius 
d’aquesta causa de qualifi cació 
culpable, en realitat el més pre-
ponderant, conformement al 
qual podia articular-se la justifi -
cació de la responsabilitat per 

dèfi cit de l’art. 172.3 LC (en la 
seva redacció original, aplicable 
al cas). La sentència de l’Audièn-
cia, en declarar provat que el re-
tard en la sol·licitud de concurs 
va agreujar la situació d’insolvèn-
cia, no només va justifi car la 
qualifi cació culpable del con-
curs, sinó també la condemna al 
pagament del 20% dels crèdits 
no satisfets amb la liquidació, 
ajustant-se a la jurisprudència 
d’aquesta Sala.

EMPRESARIAL
l Llei 5/2015, de 27 d’abril, de 
foment del fi nançament empre-
sarial. BOE 28/04/2015.

l Interlocutòria de suspensió de 
l’aplicació de la Instrucció dicta-
da amb data 12 de febrer de 

2015 de la Direcció General de 
Registres i Notariat, sobre legalit-
zació de llibres dels empresaris 
en aplicació de l’article 18 de la 
Llei 14/2013, de 27 de setem-
bre, de suport als emprenedors i 
la seva internacionalització.

l Ordre ECC/1087/2015, de 5 
de juny, per la qual es regula 
l’obtenció del segell de Petita i 
Mitjana Empresa Innovadora i es 
crea i es regula el Registre de la 
Petita i Mitjana Empresa Innova-
dora. BOE 11/06/2015.

l Resolució EMO/1493/2015, 
de 29 de juny, per la qual s’esta-
bleixen els requisits i el procedi-
ment d’acreditació d’entitats de 
fi nançament alternatiu per a l’any 
2015. DOGC 06/07/2015.

FISCAL
l Ordre HAP/709/2015 de 22 
d’abril de 2015. Amplia el termini 

l Decret 83/2015, de 2 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament de 
l’impost sobre la provisió de con-
tinguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions elec-
tròniques. DOGC 04/06/2015.

l Ordre HAP/1067/2015, de 5 
de juny, per la qual s’aproven els 
models de declaració de l’im-
post de societats i de l’impost 
sobre la renda de no-residents 
corresponent a establiments 
permanents i a entitats en règim 
d’atribució de rendes constituï-
des a l’estranger amb presència 
en territori espanyol, per als perí-
odes impositius iniciats entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 
2014, es dicten instruccions re-
latives al procediment de decla-
ració i ingrés i s’estableixen les 
condicions generals i el procedi-
ment per a la seva presentació 
electrònica. BOE 08/06/2015.

l Ordre HAP/1230/2015, de 17 
de juny, per la qual s’aprova el 
model 411 de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit 
(autoliquidació) i s’estableixen les 
condicions i el procediment per a 
la seva presentació i es modifi ca 
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 di-
pòsits en les entitats de crèdit i 
s’estableixen les condicions i el 
procediment per a la seva pre-
sentació; i es modifi quen altres 
normes tributàries. BOE 
25/06/2015.

LABORAL 
l Resolució de 4 de maig de 
2015, de la Secretaria d’Estat de 
la Seguretat Social, per la qual 
s’estableix el Pla general d’activi-
tats preventives de la Seguretat 
Social, que han d’aplicar les mú-
tues col·laboradores amb la Se-
guretat Social en la planifi cació 
de les seves activitats per a l’any 
2015. BOE 14/05/2015.
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Els nous referents legals
de mitjan 2015

da amb data 12 de febrer de da amb data 12 de febrer de 

del Tresor i Política Financera, del Tresor i Política Financera, 

L’ordre ECC/1087/2015, de 5 de juny, crea 
i regula el Registre de Petita i Mitja 

Empresa Innovadora i regula l’obtenció 
del segell que acredita aquestes empreses
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l Decret 86/2015, de 2 de juny, 
sobre l’aplicació de la quota de 
reserva del 2% a favor de per- 
sones amb discapacitat en em-
preses de 50 o més persones 
treballadores i de les mesures  
alternatives de caràcter excepci-
onal al seu compliment. DOGC 
04/06/2015.

l Ordre ESS/1068/2015, de 3 
de juny, per la qual es prorroguen 
els terminis per a la presentació 
de les sol·licituds i de remissió 
dels informes-proposta dels in-
centius corresponents a l’exercici 
2014, a l’empara del Reial Decret 
404/2010, de 31 de març, pel 
qual es regula l’establiment d’un 
sistema de reducció de cotitzaci-
ons per contingències professio-
nals a les empreses que hagin 
contribuït especialment a la dis-
minució i prevenció de la sinistra-
litat laboral. BOE 08/06/2015.

l Ordre ESS/1187/2015, de 15 
de juny, per la qual es desenvolu-
pa el Reial Decret 625/2014, de 
18 de juliol, pel qual es regulen 
determinats aspectes de la ges-
tió i control dels processos per 
incapacitat temporal en els pri-
mers 365 dies de la seva durada. 
BOE 20/06/2015.

l Reial Decret 598/2015, de 3 
de juliol, pel qual es modifiquen 
el Reial Decret 39/1997, de 17 
de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis de pre-
venció; el Reial Decret 485/1997, 
de 14 d’abril, sobre disposicions 
mínimes en matèria de senyalit-
zació de seguretat i salut en el 
treball; el Reial Decret 665/1997, 
de 12 de maig, sobre la protec-
ció dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l’exposi-
ció a agents cancerígens durant 
la feina, i el Reial Decret 
374/2001, de 6 d’abril, sobre la 
protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors contra els ris-
cos relacionats amb els agents 
químics durant la feina. BOE 
04/07/2015.

INTERNACIONAL 
l Acord entre el Regne d’Espa-
nya i el Regne de Bahrain per a la 

promoció i protecció recíproca 
d’inversions, fet a Madrid el 22 
de maig de 2008. BOE 
13/04/2015. 

l Reglament (UE) 2015/848 del 
Parlament Europeu i del Consell, 
de 20 de maig de 2015, sobre 
procediments d’insolvència. 
DOUE 20/05/2015.

l Decisió (UE) 2015/860 del 
Consell, de 26 de maig de 2015, 
relativa a la signatura, duta a 
terme en nom de la Unió Euro-
pea, del Protocol modificatiu de 
l’Acord entre la Comunitat Euro-
pea i la Confederació Suïssa 
que es refereix a l’establiment 
de mesures equivalents a les 
previstes en la Directiva 
2003/48/CE del Consell en ma-
tèria de fiscalitat dels rendi-
ments de l’estalvi en forma de 
pagament d’interessos. BOE 
03/06/2015.

SOCIETATS I SERVEIS  
D’INVERSIÓ 
l Reial Decret 358/2015, de 8 
de maig, pel qual es modifica el 
Reial Decret 217/2008, de 15 de 
febrer, sobre el règim jurídic de 
les empreses de serveis d’inver-
sió i de les altres entitats que 
presten serveis d’inversió i pel 
qual es modifica parcialment el 

Reglament de la Llei 35/2003, de 
4 de novembre, d’institucions 
d’inversió col·lectiva, aprovat pel 
Reial Decret 1309/2005, de 4 de 
novembre. BOE 09/05/2015.

l Llei 11/2015, de 18 de juny, de 
recuperació i resolució d’entitats 
de crèdit i empreses de serveis 
d’inversió. BOE 19/06/2015.

l Conveni i Protocol entre el 
Regne d’Espanya i la República 
Federal de Nigèria per evitar la 
doble imposició i prevenir l’eva-

sió fiscal en matèria de l’IRPF i el 
patrimoni. BOE 23/06/2015.

TAXES
l Ordre ECO/115/2015, de 22 
d’abril, per la qual es dóna publi-
citat a les taxes amb caràcter 
general dels departaments de la 
Generalitat de Catalunya i del 
Departament d’Economia i Co-
neixement. DOGC 07/05/2015.

l Ordre HAP/861/2015, de 7 de 
maig, per la qual es modifica l’Or-
dre HAP/2662/2012, de 13 de 
desembre, per la qual s’aprova el 
model 696 d’autoliquidació, i el 
model 695 de sol·licitud de devo-
lució, de la taxa per a l’exercici de 
la potestat jurisdiccional en els or-
dres civil, contenciós-administra-
tiu i social i es determinen lloc, 
forma, terminis i procediments de 
presentació. BOE 12/05/2015.

l Ordre SLT/125/2015, de 30 
d’abril, per la qual es fa pública la 
relació de taxes vigents que ges-
tionen el Departament de Salut i 
els organismes i entitats que en 
depenen. DOGC 12/05/2015.

l Ordre TES/132/2015, de 5 de 
maig, per la qual es fa publicitat a la 
relació de les taxes vigents que 
gestiona el Departament de Territori 
i Sostenibilitat. DOGC 14/05/2015.

l Ordre INT/138/2015, de 8 de 
maig, per la qual es dóna publicitat 
a les taxes vigents que gestiona el 
Departament d’Interior durant 
l’any 2015. DOGC 19/05/2015.

l Ordre CLT/148/2015, de 15 de 
maig, per la qual es fa publicitat a 
les taxes que gestionen el Depar-
tament de Cultura i les entitats que 
en depenen. DOGC 27/05/2015.

l Ordre JUS/150/2015, de 21 de 
maig, per la qual es dóna publici-
tat a la relació de taxes vigents 
que gestiona el Departament de 
Justícia. DOGC 28/05/2015.

l Ordre IET/1186/2015, de 16 
de juny, per la qual s’estableixen 
els preus públics de l’Oficina Es-
panyola de Patents i Marques. 
BOE 19/06/2015. n
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El passat 14 de maig es va cele-
brar una tertúlia, proposada per 
la Comissió d’Economia de la 
Salut, sobre l’Impacte de les 
eleccions autonòmiques sobre la 
política sanitària.

La tertúlia va tenir dues parts, en 
la primera es van analitzar els 
fets més importants de la legisla-
tura passada i, en la segona, es 
van anticipar quines podrien ser 
les polítiques sanitàries a la vista 
dels possibles canvis en el marc 
polític general.

1. Fets més signifi catius 
de la legislatura 2010-15
La característica més impactant 
de la política sanitària de la legisla-
tura que acaba ha estat la retalla-
da pressupostària, una de les més 
grans d’Europa, segons l’OCDE. 
L’any 2011 la retallada sanitària va 
ser, segons l’OCDE, del -2,4% 
mentre que al conjunt de països 
va ser del -0,5%. L’any següent, el 
2012, a Espanya va ser del -3,3% 
i a l’OCDE, del -0,3%. A Espanya, 
era la primera vegada que es reta-
llava aquesta despesa des del nai-
xement del SNS. 

La despesa sanitària pública va 
assolir el seu màxim l’any 2009 
en 70.579 milions d’euros. 
Aquesta despesa inclou el Minis-
teri de Sanitat, el Mutualisme Ad-
ministratiu (MUFACE, etcètera), 
la despesa militar i el que gasten 
les CA. La despesa sanitària pú-
blica de les CA va assolir el nivell 
de 66.713 milions d’euros l’any 
2009, i va baixar l’any 2013 a 
57.961 milions i l’any 2015 serà 
de 56.733 milions. Entre el 2009 
i el 2015 la despesa sanitària au-
tonòmica ha patit una retallada 
de 10.000 milions, que represen-
ta un 15% respecte a la xifra del 
2009. El mutualisme administra-
tiu que gestiona el Govern central 

sense capacitat de demanar crè-
dit. Per mitjà de diversos fons de 
liquiditat s’ha pagat els proveï-
dors. El medicament de l’hepatitis 
C es vol fi nançar mitjançant nous 
crèdits a les CA. Finalment, a tra-
vés de crèdits, es vol controlar la 
despesa farmacèutica per sota 
del creixement del PIB.

2. Què pot passar en 
la política sanitària en la 
propera legislatura?
La fi  del bipartidisme i la irrupció 
de noves forces polítiques pot 
trencar l’alternança entre PP i 
PSOE que hi ha hagut en els 30 
anys passats. La situació política 
a partir del 25 de maig serà confu-
sa, inestable i tacticista. La nova 
situació requerirà aliances i pactes 
en un sistema poc acostumat als 
mateixos. Aquests pactes es ba-
saran en la desconfi ança mútua i, 
per tant, és probable que la politit-
zació en la sanitat, en lloc de de-
créixer, encara augmenti més. 

Els programes sanitaris amb què 
els partits es presenten a les elec-
cions no acostumen a ser una 
previsió del que faran quan siguin 
al poder i, per tant, no sabem les 
mesures concretes que pren-
dran, però sí que sembla que hi 
ha consens a revertir la privatitza-
ció de la sanitat, i continuar les 
retallades en la despesa farma-
cèutica. El pressupost sanitari 
probablement pujarà a causa de 
la millora econòmica però no es 
veuen opcions polítiques clares 
de recuperar el nivell anterior. n

es en els recursos disponibles en 
cadascuna d’elles per a la salut.
 
Els apartats on s’ha retallat més 
han estat la farmàcia, el personal i 
les compres de béns i serveis. La 
farmàcia ha rebut una retallada 
del 30%, mentre que la de perso-
nal va ser de l’11%. Pel que fa als 
serveis sanitaris, els hospitals van 
patir una retallada de l’1% i a la 
primària va arribar al 12%.

Com a conseqüència de les reta-
llades, les llistes d’espera han pu-
jat de manera notable, la satisfac-
ció dels pacients ha baixat però 
no tant com es podria esperar. 
S’han exclòs els immigrants il-

legals de la cobertura pública. Els 
jubilats tenen copagament. El 
malestar en el personal sanitari és 
notable, ja que s’ha allargat la jor-
nada laboral, s’ha acomiadat  
tots els que no tenien plaça fi xa i 
s’han descomptat pagues extres, 
incentius, carrera, etcètera. S’han 
canviat diverses vegades els di-
rectius. Tres CA han canviat tres 
cops de conseller amb els corres-
ponents canvis d’equips i d’altres 
han canviat tots els gerents 
d’hospitals i primària. La gestió 
s’ha limitat a les retallades lineals i 
a endeutar-se per pagar la farmà-
cia i els proveïdors. La crisi no 
s’ha aprofi tat per fer una reforma 
estructural i no hi ha hagut un 
canvi de model, en realitat tenim 
el mateix model amb tots els seus 
defectes i amb menys diners.

Des d’Hisenda s’ha fet una políti-
ca sanitària basada en el crèdit a 
les CA, ofegades per deutes i 

no ha patit la retallada, ja que 
s’ha mantingut entre el 2011 i el 
2015 sobre els 2.000 milions.

Les retallades al pressupost sani-
tari s’han canalitzat a través del 
sistema de fi nançament de les 
CA, el Govern central ha reduït les 
aportacions a les CA i aquestes 
han hagut de retallar en les seves 
despeses, especialment en la sa-
nitat, que és la partida més impor-
tant, però també han afectat 
l’educació i els serveis socials. Les 
reduccions del pressupost sanitari 
van començar l’any 2010 i el 2011 
sota el govern del PSOE, que va 
fer reduccions del pressupost pú-
blic en general. En arribar el PP al 

Govern a fi nal del 2011 i mitjan-
çant el Decret 16/2012 es van 
concretar les retallades específi -
ques del sector sanitari.

Les dues comunitats amb més 
despesa per capita en salut són 
el País Basc i Navarra, les dues 
amb el sistema tributari propi, és 
a dir, amb hisenda pròpia, que 
les ha immunitzat contra les reta-
llades del Govern central. La co-
munitat que més inverteix en sa-
lut és el País Basc amb 1.542 
euros per habitant i any i la que 
menys és Andalusia (978), és a 
dir, una diferència entre comuni-
tats de 564 euros. Totes les co-
munitats han d’oferir els matei-
xos serveis als seus habitants, 
però mentre que algunes tenen 
una xifra signifi cativa, d’altres han 
de fer el mateix per menys di-
ners. Les desigualtats de salut 
entre regions són encara poques 
si tenim en compte les diferènci-

LLUÍS BOHIGAS
Economista, membre de la Comissió d’Economia de la Salut 
i director de Relacions Institucionals de Roche Diagnostics, SL
lluis.bohigas@economistes.com

Impacte de les eleccions autonòmiques 
sobre la política sanitària 
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ha estat la retallada pressupostària, una 
de les més grans d’Europa segons l’OCDE
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El concepte de responsabilitat so-
cial corporativa (RSC) va aparèixer 
per primera vegada a mitjan segle 
XX als Estats Units, entesa com el 
conjunt de responsabilitats cap a 
la societat que pot esperar que els 
empresaris assumeixin de manera 
raonable (Bowen, 1953). 

Podem trobar diferents defi nicions, 
però destacaré la del Llibre verd de 
la Comissió Europea (2001), on es 
defi neix la responsabilitat social 
corporativa com “la integració vo-
luntària per part de les empreses 
de les preocupacions socials i me-
diambientals en les seves operaci-
ons comercials i les relacions amb 
els seus interlocutors”. Ser social-
ment responsable no signifi ca 
complir només amb les obligaci-
ons legals, sinó anar més lluny del 
compliment i invertir en el capital 
humà, en l’entorn i en les relacions 
amb els seus interlocutors. 

L’experiència adquirida amb la in-
versió en tecnologies i pràctiques 
comercials respectuoses amb el 
medi ambient suggereix que anar 
més enllà del compliment de la 
legislació pot augmentar la com-
petitivitat de les empreses. 

L’aplicació de normes més estric-
tes que els requisits de la legisla-
ció de l’àmbit social, per exemple 
en matèria de formació, condici-
ons laborals o relacions entre la 
direcció i els treballadors, pot te-
nir un impacte directe en la pro-
ductivitat. S’obre una via per ad-
ministrar el canvi i conciliar el de-
senvolupament social amb aug-
ment cap a la competitivitat.

A l’inici de l’RSC, les empreses 
duien a terme pràctiques respon-
sables al marge del negoci, sen-
se cap connotació estratègica i 
amb uns costos relativament in-
signifi cants. Amb el pas dels 

terreny, ja que després d’entrevis-
tar 1.000 consumidors d’Espa-
nya, un 49,9% dels consumidors 
assegura haver comprat produc-
tes per saber que és una empresa 
socialment responsable i, quant a 
la discriminació negativa, el 
44,6% dels consumidors ha dei-
xat de comprar una marca per les 
males pràctiques respecte a la 
societat i al medi ambient. Els 
sectors on s’ha donat han estat 
en l’alimentació i begudes, la dis-
tribució i la moda i el tèxtil.

● La dimensió social (benes-
tar social i persones). Busca la 
transparència empresarial, prova 
de millorar la situació laboral del 

treballador (contractes no preca-
ris, conciliació de la vida laboral i 
familiar...) i un increment de les 
mesures de prevenció, seguretat 
i higiene en el treball. 

Una empresa que sap equilibrar 
les tres dimensions, fruit d’un 
comportament responsable, la 
condueix a obtenir benefi cis i a la 
vegada en surt benefi ciada la so-
cietat i l’entorn.

Segons un investigador de la Uni-
versitat de Groningen (Lammert-
jan Dam) en diversos estudis ha 
arribat a la conclusió que les em-
preses que tenen en compte 
l’RSC els incrementa el seu valor. 
Els estudis han posat de manifest 
la paradoxa que hi ha entre els 
benefi cis i el valor de l’empresa. 
Les pràctiques d’RSC requerei-
xen d’inversió i, en conseqüència, 
disminueix el benefi ci a curt termi-
ni, però no a llarg. Destaca que 

anys, l’RSC ha anat guanyant 
protagonisme i ha passat de ser 
una pràctica aïllada a convertir-se 
en un element habitual, des de les 
multinacionals fi ns a les petites i 
mitjanes empreses, i a tots els 
sectors, tant públics com privats. 

La diferència entre les pràctiques 
inicials de responsabilitat social i 
les actuals es basa en què les 
empreses no la incorporaven a la 
seva estratègia i en canvi, avui 
dia, les actuacions responsables 
estan integrades en la seva es-
tructura organitzativa. 

La globalització, els canvis tecno-
lògics, el deteriorament del medi 

ambient i la mala visió que té la 
societat d’algunes multinacionals 
(explotació infantil, manca de pre-
ocupació pel medi ambient) són 
aspectes que han impulsat l’apli-
cació de l’RSC a l’empresa.

Les empreses socialment res-
ponsables actuen basant-se en 
tres dimensions: 
● La dimensió econòmica (be-
nefi cis, rendibilitat). Pretén aug-
mentar el valor de la seva marca, 
millorar la seva imatge davant el 
consumidor i ampliar mercats, 
intenta diferenciar-se dels com-
petidors i obtenir millors resultats.

● La dimensió mediambiental 
(planeta). Vol una millora en el 
planeta, amb un estalvi energètic, 
gestió de residus, integració en 
l’entorn, processos sostenibles. 

Segons l’informe Forética 2015, el 
consumidor responsable guanya 

M. PILAR CURÓS
Doctora en Enginyeria industrial 
nar_pi@hotmail.com

L’RSC, una millora en el resultat 
econòmic de les empreses
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els inversors prefereixen posar els 
seus diners a empreses amb 
comportaments responsables.

Les empreses que integren la res-
ponsabilitat social a la seva estra-
tègia disposen d’una sèrie d’ins-
truments per portar-la a terme.

● Guia del GRI (Global Repor-
ting Initiative). És un estàndard 
internacional d’ús voluntari per 
part d’organitzacions que desit-
gin comunicar sobre les dimensi-
ons econòmiques, mediambien-
tals i socials de les seves activi-
tats, productes i serveis. 

● Certifi cació ISO 9001/14001. 
La norma ISO 9001 és un dels 
principals instruments per a la 
gestió d’un sistema de qualitat a 
les empreses i la ISO 14001 és 
una norma internacional sobre 
temes de gestió ambiental 

● Certifi cació OHSAS 18001. 
l’Occupational Health and Safety 
Advisory Services (OHSAS) és 
reconeguda internacionalment 
per sistemes de gestió de salut i 
la seguretat en el treball. 

● IQNet SR10. Estàndard que es-
tableix un sistema de gestió de la 
responsabilitat social basat en la 
metodologia coneguda com a pla-
nifi car, fer, verifi car i actuar. S’as-
sembla als de la ISO 26000.

● Accountability 1000 (AA1000). 
L’AA1000 inclou mètodes que 
descriuen els processos i les pau-
tes que cal seguir per dur a terme 
la planifi cació, la comptabilitat, 
l’auditoria i la difusió dels informes.

S’ha verifi cat que l’aplicació de 
l’RSC aporta benefi cis a l’empre-
sa, que és més competitiva, en 
millora la reputació i la imatge, 
atreu nous accionistes i millora la 
relació amb els clients.

I, tal com diu Gustavo Pérez, di-
rector de Responsabilitat Social 
de Toks, “la responsabilitat social 
ha de ser rendible perquè, si 
aquesta es torna una despesa, la 
probabilitat que es mantingui a 
l’empresa és molt baixa”. ■

lògics, el deteriorament del medi lògics, el deteriorament del medi lògics, el deteriorament del medi lògics, el deteriorament del medi 

treballador (contractes no preca-treballador (contractes no preca-
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01-20 separata FOK.indd   5 17/09/15   17:55



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

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

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

és la d’entitats d’interès públic 
(EIP), que incorpora les “entitats 
emissores de valors admesos a 
negociació en el mercat alterna-
tiu borsari pertanyents al seg-
ment d’empreses en expansió”. 
Un canvi rellevant és que es con-
siderarà EIP els grups de socie-
tats en què la societat dominant 
sigui una EIP. Per la seva banda, 
la determinació d’EIP per activi-
tat o mida continua quedant re-
legada al seu desenvolupament 
reglamentari (que està essent 
objecte de debat en el moment 
d’escriure aquest article).

Una altra de les defi nicions que cal 
destacar és la de petites i mitjanes 

entitats, en la mesura en què s’in-
corporen mencions específi ques 
al llarg del text per raó de la mida. 
Cal destacar que aquests parà-
metres no coincideixen, als efec-
tes d’aquesta Llei, amb els defi nits 
com aquells que determinen que 
una auditoria és obligatòria.

Altres noves defi nicions introdu-
ïdes són les d’auditor principal 
responsable, equip de l’encàr-
rec, familiars de l’auditor princi-
pal responsable, familiars amb 
vincles estrets, xarxa, entitats 
vinculades a l’entitat auditada, 
entitats amb relació de control, 
entre d’altres. Aquestes defi ni-
cions esdevenen especialment 
rellevants en relació amb els ar-
ticles relatius a la independència.

Les modifi cacions més rellevants 
incorporades en el títol I, relatiu 
a l’auditoria de comptes són les 
següents:

A aquestes alçades ja tothom sap 
que recentment es va aprovar una 
nova Llei d’auditoria de comptes, 
i que es va aprovar amb polèmica 
en no ser admesa cap de les es-
menes propostes, tret de les del 
mateix partit del Govern.

Tot i confi ar que d’aquí que en-
trin en vigor la majoria dels arti-
cles i apartats de la nova Llei, hi 
ha temps de sobra per poder-hi 
introduir modifi cacions i millores, 
en aquest espai ens limitarem 
a resumir els objectius que han 
marcat la reforma, així com unes 
pinzellades dels canvis més sig-
nifi catius que suposarà aquesta 
nova Llei en l’activitat de l’audi-
toria de comptes.

L’evolució experimentada en el 
context econòmic i fi nancer des 
de l’entrada en vigor de la Direc-
tiva 2006/43/CE i, en particular, 
la crisi fi nancera dels últims anys 
i iniciada a partir del 2006, va 
portar a qüestionar la sufi ciència 
del marc normatiu comunitari. 

En aquest sentit, els principals 
aspectes identifi cats que s’ente-
nia que calia modifi car o reforçar 
estaven relacionats fonamental-
ment amb: 
a) L’escletxa d’expectatives en-
tre el que espera un usuari d’una 
auditoria i el que realment és.

b) La independència dels au-
ditors, pilar bàsic en el qual se 
sustenta la credibilitat i confi an-
ça que es diposita en l’informe 
d’auditoria.

c) La concentració del mercat i 
la possibilitat d’obrir el mercat de 
l’auditoria.

d) La necessitat d’un passaport 
europeu d’auditoria i supervisió 
d’àmbit europeu.

e) El reforç de les NIA que ajudi 
a la uniformitat en els procedi-
ments i resultat de les auditories.

f) La simplifi cació en les audito-
ries petites i requisits menys es-
trictes per a auditors petits.

A conseqüència d’això, i derivat de 
la necessitat de recuperar la confi -
ança dels usuaris de la informació 
econòmica i fi nancera auditada, en 
especial la de les EIP, i de reforçar 
la qualitat de les auditories, la nova 
normativa comunitària es va plan-
tejar els següents objectius:

1. Augmentar transparència i con-
fi ança en el mercat de l’auditoria.

2. Reforçar la independència i 
l’escepticisme.

3. Afavorir la competència.

4. Millorar la convergència en les 
normes.

Qui més qui menys, totes les 
parts implicades estan d’acord 
en aquests objectius. No obstant 
això, de bon principi s’ha trencat 
el consens, ja que el camí assen-
tat per assolir els objectius no ha 
agradat gairebé ningú. 

Principals novetats de la nova 
Llei d’auditoria de comptes
En l’article 3 del títol preliminar 
es recullen defi nicions de 16 
conceptes als efectes d’aquesta 
Llei (davant dels cinc que incloïa 
el TRLAC anterior).

Una de les defi nicions que més 
impacte pot tenir per a l’auditor 

1. Informe d’auditoria. Incorpo-
ra certs continguts addicionals 
(art. 5 c), descripció dels riscos 
considerats més signifi catius 
de l’existència d’incorreccions 
materials, incloses les degudes 
a frau, un resum de les respos-
tes i observacions de l’auditor a 
aquests riscos; i d) una declara-
ció que no s’han prestat serveis 
diferents dels de l’auditoria dels 
comptes anuals ni han concor-
regut circumstàncies que hagin 
afectat la necessària indepen-
dència de l’auditor.

Addicionalment s’amplia l’abast 
de l’informe de gestió que, en el 
seu cas, s’emeti. 

2. Es regula el règim que cal apli-
car en cas d’auditoria de comp-
tes consolidats i s’incorporen 
determinades precisions en re-
lació amb el treball d’avaluació i 
revisió de l’auditor del grup.

3. S’incorpora la publicitat de les 
sancions. 

4. S’afegeix la possibilitat que 
una societat d’auditoria autorit-
zada en un altre Estat membre 
pugui exercir la seva activitat a 
Espanya.

5. S’incorpora l’obligació d’es-
cepticisme professional, així com 
l’aplicació del judici professional, 
que han de presidir el desenvolu-
pament de qualsevol tasca d’au-
ditoria des de la seva planifi cació 
fi ns a l’emissió de l’informe.
 
6. Pel que fa al règim d’inde-
pendència, es manté el règim 
contingut en la norma anterior, 
confi gurat com un sistema mixt 
que es basa, per una banda, en 
l’enunciació d’un principi general 
d’independència i, per una altra 
banda, en l’enumeració d’un 
conjunt de circumstàncies. 

A més, s’hi han incorporat requi-
sits més restrictius, i confl ictius 
per la complexitat dels mateixos 
i de la seva posada en pràctica, 
com ara l’obligació que qualse-
vol persona, no només l’auditor, 
que pugui infl uir en el resultat de 

AGUSTÍ SAUBI
Vocal del Comitè de Normativa 
i procediments del REA
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de comptes
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entitats, en la mesura en què s’in-entitats, en la mesura en què s’in-

La nova Llei afegeix la possibilitat 
que una societat d’auditoria autoritzada 

en un altre Estat membre pugui exercir 
la seva activitat a Espanya
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l’auditoria s’abstingui de parti-
cipar en el procés de presa de 
decisions de l’entitat; que l’audi-
tor de comptes prengui mesures 
per evitar confl ictes d’interès o 
de relació comercial que puguin 
comprometre la independència; 
que l’auditor, el seu personal o 
qui li presti serveis en l’exercici 
de l’activitat d’auditoria, i de-
terminats parents, no posseei-
xin interès signifi catiu directe ni 
facin determinades operacions 
amb instruments fi nancers de 
l’entitat auditada; que aquestes 
persones no participin en l’audi-
toria si posseeixen instruments 
fi nancers de l’auditada o tenen 
algun interès o relació comerci-
al o fi nancera amb la mateixa. 
S’afegeixen exigències en relació 
amb els regals i situacions so-
brevingudes que afectin l’entitat 
auditada.

Es modifi quen determinades si-
tuacions o serveis que generen 
incompatibilitat per fer l’auditoria 
i s’incorporen els relacionats amb 
operacions fetes amb els instru-
ments fi nancers, la tinença d’inte-
ressos signifi catius i l’acceptació 
d’obsequis de valor signifi catiu. 
Igualment es manté el període de 
còmput temporal de determina-
des situacions d’incompatibilitat 
a l’exercici anterior al qual es re-
fereixen els estats fi nancers audi-
tats, i el redueix a un any per a les 
incompatibilitats derivades de la 
prestació de serveis. 

Per altra banda, d’acord amb la 
Directiva, es redueix a un any el 
període que regeix per a les pro-
hibicions imposades amb poste-
rioritat a la fi nalització de la tasca 
d’auditoria i al qual està subjecte 
l’auditor, tret per al cas d’auditors 
d’EIP, on es manté el període de 
prohibició de dos anys.

7. Contractació (article 22). S’es-
tableix la possibilitat que un ac-
cionista amb un 5% o més de 
drets de vot o del capital de l’en-
titat “quan concorri justa causa” 
pugui sol·licitar el canvi d’auditor 
(aquesta mateixa possibilitat s’es-
tableix per a les EIP i la pot exercir 
el mateix ICAC, article 40).

8. Concentració d’honoraris. Es 
manté la prohibició de concentra-
ció (article 25) per evitar la depen-
dència fi nancera respecte a una 
mateixa entitat, de manera que 
els honoraris percebuts no pu-
guin superar el 30% del total dels 
ingressos percebuts en els últims 
tres exercicis. Malgrat la lleu millora 
(fi ns ara aquesta limitació s’establia 
en el 20%), des del REA+REGA es 
continuarà intentant la supressió 
d’aquesta prohibició en considerar 
que afecta especialment els petits 
i mitjans auditors i que la con-
centració d’honoraris únicament 
s’aborda en el dret comunitari per 
a EIP i, a més, amb un enfoca-
ment diferent del projecte, ja que 
no origina directament una causa 
d’abstenció sinó una amenaça 
que ha de ser reduïda. 

9. Organització interna i de la fei-
na dels auditors. S’incorporen en 
l’article 28 els principis i polítiques 
als quals s’han d’ajustar l’organit-
zació interna de l’auditor i la soci-

etat d’auditoria, mentre que l’arti-
cle 29 regula les normes mínimes 
a les quals s’ha d’ajustar. Aquests 
dos articles incorporen aspectes 
que ara adquireixen un rang més 
gran, ja que ara apareixen en la 
guia d’aplicació de l’NCCI (com, 
per exemple, l’obligació de tan-
car l’arxiu d’auditoria en el termini 
màxim de 60 dies).

Entitats d’interès públic (EIP)
La Llei dedica un capítol espe-
cífi c dins del títol I (capítol IV) a 
l’auditoria de comptes en enti-
tats d’interès públic que recull 
requisits més estrictes exigits als 
auditors d’EIP. Els aspectes més 
rellevants són els següents:
a. Informe d’auditoria. El seu 
contingut és molt més ampli que 
el previst amb caràcter general i 
s’exigeix informació sobre la in-
dependència i sobre la capacitat 
de l’auditor per detectar irregula-
ritats, incloses les degudes a frau. 

b. Informe de transparència. 
Aquests auditors han de publicar 
l’informe anual de transparència, 
amb requeriments de determi-
nada informació fi nancera i des-
glossament sobre els ingressos.

c. Sobre el règim d’indepen-
dència. Es recull una llista d’onze 
serveis prohibits que l’auditor no 
pot prestar en cas que l’empresa 
auditada sigui una EIP (que in-
clou serveis fi scals, de nòmines, 
de control intern o de gestió de 
riscos, serveis jurídics, auditoria 
interna, entre d’altres). A més, 
s’amplia el període de còmput al 
qual s’han d’estendre les prohibi-
cions i es prohibeixen també els 
serveis detallats quan els fan els 
familiars pròxims.

d. Rotació externa. Només es 
pot prorrogar el període inicial de 
contractació de deu anys fi ns a 
un màxim de quatre anys addi-
cionals sempre que s’hagi con-
tractat de manera simultània el 

mateix auditor juntament amb un 
altre o altres per actuar en conjunt 
en aquest període addicional.

e. Rotació interna. Es fi xa el 
termini de rotació obligatòria de 
l’auditor principal responsable 
de la feina en cinc anys.

f. Limitació d’honoraris per 
concentració. És del 15% per 
a les EIP. A més, s’exigeix que 
l’auditor consideri addicional-
ment la xarxa en què opera. 

g. Limitació d’honoraris per 
serveis aliens a l’auditoria. No 
poden superar durant tres exer-
cicis consecutius el 70% de la 
mitjana dels honoraris per ser-
veis d’auditoria percebuts durant 
els tres últims exercicis de les 
entitats auditades.

h. Autorització. L’article 45 au-
toritza a determinar reglamentà-

zació interna de l’auditor i la soci-zació interna de l’auditor i la soci-

mateix auditor juntament amb un mateix auditor juntament amb un 

Les corporacions confi en que es modifi qui 
el text abans que la Llei entri íntegrament 

en vigor, la qual cosa dependrà 
principalment de les pròximes eleccions

riament els requisits que han de 
reunir aquells que auditin EIP. 

Altres modifi cacions
L’article 54 estableix una peri-
odicitat mínima de les inspec-
cions de tres i de sis anys, en 
funció que es tracti d’auditors 
d’EIP o no.

L’informe amb les conclusions 
del control de qualitat i requeri-
ments de millora de les inspecci-
ons efectuades a auditors d’EIP 
serà objecte de publicació a la 
pàgina web de l’ICAC.

S’introdueixen noves incidències 
sancionables, com ara superar 
la durada màxima de contracta-
ció, superar les limitacions rela-
tives als honoraris signifi catius, 
l’incompliment en relació amb 
la identifi cació d’amenaces i les 
mesures de salvaguarda aplica-
des quan aquestes siguin insu-
fi cients o no s’hagin establert, 
entre d’altres.

Les sancions imposades en re-
lació amb les EIP seran un 20% 
superiors respecte al règim ge-
neral. 

Les sancions es publicaran al 
BOICAC i al ROAC (s’hi farà 
constar si estan recorregudes en 
la via contenciosa-administrati-
va) tret que la inscripció pogués 
causar un perjudici.

Davant de tants aspectes con-
fl ictius, la decisió d’apujar subs-
tancialment els paràmetres per 
considerar les societats com EIP 
es considera com una (gairebé 
l’única) concessió al sector, amb 
independència que amb això ens 
aproximem a l’escenari europeu. 
És senzill convenir que un esce-
nari en què aproximadament el 
40% de les EIP europees siguin 
espanyoles resulta inassumible.

En qualsevol cas, tal com s’ha 
comentat, les corporacions 
confi en que es modifi qui el text 
abans que la Llei entri íntegra-
ment en vigor, la qual cosa de-
pendrà principalment de les prò-
ximes eleccions. n
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Segons l’Organització Mundial 
del Turisme (OMT), el turisme 
sostenible “té plenament en 
compte les repercussions actu-
als i futures, econòmiques, soci-
als i mediambientals per satisfer 
les necessitats dels visitants, de 
la indústria, de l’entorn i de les 
comunitats amfi triones”.

No ens estendrem sobre la con-
tribució del turisme al país en 
generació de riquesa, ocupació, 
marca, exportacions… atès que 
és sufi cientment coneguda a to-
tes les escales. Però sí que mira-
rem de descriure l’impacte eco-
nòmic sostenible que aquest té 
en la societat. La crisi dels últims 
anys ha posat en relleu encara 
més la importància del sector 
del turisme i la necessitat d’apli-
car polítiques de sostenibilitat 
amb l’objecte d’afegir factors de 
competitivitat. 

Serà fonamental per assegurar 
un turisme sostenible que els 
projectes empresarials siguin via-
bles fi nancerament; generin be-
nefi cis econòmics i socials a la 

totalitat dels agents a llarg termi-
ni; ajudin al desenvolupament, 
integrant els impactes produïts; 
respectin la cultura i els costums 
de les comunitats locals així com 
els seus actius patrimonials ma-
terials i immaterials i facin un ús 
efi cient dels recursos mediambi-
entals, mantenint els ecosiste-
mes i els recursos naturals. El 
turisme, atesa la seva vulnerabili-
tat, depèn més que altres sectors 
de la conjuntura i de la preserva-
ció i el respecte dels recursos.

nous, que siguin rellevants, com-
parables i accessibles. Alguns 
exemples són a la Taula 1.

No descobrim res si afi rmem que 
el turisme serà sostenible o no 
serà. L’èxit, avui dia, es mesura 
tant pels impactes fi nancers com 
pels impactes sostenibles. n

d’altres de manera indirecta (mu-
seus, parcs, comerços…). 

En l’actualitat, hi ha el risc d’in-
troduir canvis en les polítiques 
que suposin una pèrdua en el 
benestar assolit (ocupació, des-
peses de turistes, inversions, 
tecnologies…) i que oblidin els 
problemes (comportament dels 
turistes, cost de la vida, cons-
trucció, degradació d’espais…). 
Cal treballar per tal de millorar 
els models en un context de ra-
cionalitat i sostenibilitat. Les em-
preses turístiques han iniciat un 
procés, en el marc de la seva 
estratègia, de més compromís 
social, ambiental, ètic i econò-
mic alhora que busquen més 
notorietat i prestigi, avaluar-ne el 
retorn, prevenir riscos... sense 
pèrdua de rendibilitat.

Convindrem en la necessitat de 
treballar en la confecció d’indica-
dors de sostenibilitat del sector 
turisme adaptant, i crear-ne de 

Els elements que formen el turis-
me –organitzacions, el mercat, 
els productes i serveis i les desti-
nacions– han d’aplicar criteris 
sostenibles en tota la seva plani-
fi cació estratègica. Els agents de 
l’activitat turística han de partici-

par activament de manera indivi-
dual i col·lectiva per la via de la 
col·laboració amb el lideratge de 
les institucions. 

En consumir, els turistes generen 
benefi cis econòmics i ocasionen 
impactes sobre el medi; cal, 
doncs, potenciar un desenvolu-
pament sostenible i minimitzar 
els impactes negatius. Les me-
sures que ajuden la indústria di-
rectament en el seu camí de crei-
xement sostenible benefi cien 

FRANCESC UROZ
Economista, membre de la Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat i professor de la UAB
franciscojose.uroz@uab.cat

Turisme sostenible: 
pensar, actuar i comunicar

nefi cis econòmics i socials a la nefi cis econòmics i socials a la nefi cis econòmics i socials a la nefi cis econòmics i socials a la 

par activament de manera indivi-par activament de manera indivi-

Les mesures que ajuden la indústria 
directament en el seu camí de creixement 
sostenible benefi cien d’altres de manera 

indirecta (museus, parcs, comerços...)

 Taula 1

Denominació i objectiu

Consum d’energia i aigua
Objectiu: reduir

Concentració de turistes en    
   territoris i estacionalitat
Objectiu: desestacionalitzar 
   i diversifi car

Generació de residus
Objectiu: minimitzar i reciclar

INDICADORS

- Cost energètic i d’aigua
- Inversions en infraestructures
- Inversions en rehabilitació i    
   adaptació d’edifi cis
- Emissions de CO2
- Satisfacció nova demanda
- Demanda de turistes
- Destinació sostenible

- Costos dels serveis públics 
   (policia, neteja i recollida de residus...)
- Qualitat dels serveis
- Deteriorament d’infraestructures i 
   construcció de noves
- Finançament
- Relacions residents-turistes
- Imatge i clientela

- Cost de recollida dels residus, 
capacitat i tractament
- Inversions en recollida selectiva

DESTINACIONS

- Cost d’energia i aigua
- Inversions en energies netes 
   i rehabilitacions
- Emissions de CO2
- Satisfacció noves exigències
- Demanda de turistes
- Empresa sostenible

- Cost de personal
- Economies d’escala
- Estacionalitat laboral
- Qualitat de l’ocupació
- Qualitat del servei
- Nous serveis i productes

- Cost de compres, estoc 
   i reciclatge

EMPRESES

A partir d’ara les notícies, no-
tes tècniques, articles d’inte-
rès i actes programats i fets 
les podreu trobar a l’apartat 
Comissions del web del Col-
legi. Per a qualsevol consulta 
adreceu-vos a Marta Roca, 
vicepresidenta de la Comis-
sió, mitjançant correu electrò-
nic a martaroc.ind@econo-
mistes.com. n

Comissió 
d’Economia i 
Sostenibilitat
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ria per iniciar l’activitat, l’import mà-
xim hauria de ser del 100% en 
tots els casos. Atesa la manca de 
competències de la Generalitat en 
la confi guració d’aquest dret, el 
CTESC proposa que es prevegi 
l’ajuda complementària fi ns al 
100% quan s’hagi capitalitzat la 
prestació d’atur, com al País Basc.
 
7. Són encertades les fórmules pre-
vistes que permeten compatibilitzar 
la percepció de la prestació d’atur 
amb el treball per compte propi. Per 
això, es considera que l’actual me-
sura establerta per al col·lectiu de 
menors de 30 anys, sense treballa-
dors a càrrec i amb un màxim de 
270 dies, caldria fer-la extensiva a 

les persones que desitgin endegar 
una activitat per compte propi. 

8. La prestació d’ajuts públics ha 
d’anar molt orientada a resultats, a 
fi  que els recursos públics es des-
tinin amb més intensitat a aquells 
projectes que presenten millors 
expectatives de creació de riquesa 
i d’ocupació. 

9. Tot i algunes millores imple-
mentades, cal abaratir els costos 
que suposa iniciar una activitat 
econòmica. El CTESC proposa: 

l Activar una exempció d’impos-
tos durant el primer any d’activitat. 

l Establir bonifi cacions a les quo-
tes de la Seguretat Social dels em-
prenedors fi ns que disposin d’uns 
ingressos mínims.

l Establir una moratòria dels dos 
primers anys de les llicències mu-

La persistència de l’actual crisi eco-
nòmica, fi nancera i d’ocupació ha 
rellançat l’emprenedoria com una 
de les possibles sortides i factor de 
creixement empresarial i d’ocupa-
ció. En conseqüència, ha passat a 
ser objecte d’iniciatives públiques i 
privades, de debats polítics, em-
presarials, sindicals i acadèmics. 

En aquest context, volem aportar la 
visió del Consell de Treball, Econò-
mic i Social de Catalunya que ha 
elaborat, dins de l’any 2014, consi-
deracions i recomanacions sobre 
els factors clau que condicionen 
l’activitat emprenedora, l’accés al 
fi nançament i el marc regulador:

1. Cal buscar una nova relació 
entre l’Administració pública i les 
empreses basada en la confi an-
ça i la lleialtat i, per tant, cal can-
viar el discurs del control i la san-
ció pel de l’ajuda i la col·laboració 
mútua, amb la fi nalitat de crear 
una cultura favorable a l’empre-
nedoria i, alhora, prestar un ser-
vei públic de qualitat i adaptat a 
les necessitats del territori.

2. Cal seguir treballant en accions 
de revaloració de l’emprenedoria 
entre la ciutadania per poder atrau-
re i transformar el talent en idees. 

3. Cal garantir que el fi nançament 
arribi a l’economia productiva; per 
això és necessari construir un sis-
tema català de microcrèdits i de 
microfi nances, no només per als 
inicis d’activitat sinó també per a 
la consolidació i el creixement de 
les activitats econòmiques. 

4. Caldria incentivar la inversió 
productiva amb estímuls fi scals, 
molt més favorablement que la 
inversió fi nancera. 

5. Es considera necessari impulsar 
una fi scalitat atractiva per als siste-

mes alternatius de fi nançament. En 
aquest sentit, el CTESC proposa: 

l Incrementar fi ns a 150.000 eu-
ros anuals per inversió en noves 
empreses sobre la qual aplicar la 
deducció del 20% en la quota 
estatal de l’IRPF que preveu la 
Llei 14/2013 de suport als em-
prenedors. 

l Aplicar una deducció per inver-
sions en projectes d’emprenedo-
ria també als projectes de treball 
autònom. 

l El règim fi scal aplicable als àn-
gels inversors hauria de ser similar 
al de les societats de capital risc. 

l En l’impost de societats caldria 
ampliar la deducció per reinversió 
dels benefi cis en la pròpia empresa 
a altres tipus d’inversió, com ara en 
l’actiu circulant, atès que, d’acord 
amb la Llei 14/2013 de suport als 
emprenedors, aquesta deducció 
es limita a la inversió a elements 
nous de l’immobilitzat material o a 
inversions immobiliàries vinculades 
a l’activitat econòmica. 

6. En la pràctica, la capitalització de 
l’atur ha esdevingut una de les prin-
cipals fonts per facilitar el fi nança-
ment per endegar nous projectes 
emprenedors. Tanmateix, amb ca-
ràcter general i en el moment de 
redacció d’aquest informe, la nor-
ma estableix una limitació de l’im-
port màxim que es pot percebre 
del 60%, si bé preveu l’ampliació al 
100% per als homes menors de 30 
anys i les dones menors de 35 
anys. El CTESC considera que, si 
es justifi ca com a inversió necessà-

nicipals, en la línia del tractament 
que rep l’autoemprenedor a l’Es-
tat francès. 

10. Dissenyar un nou sistema de 
cotització a la Seguretat Social per 
a treballadors autònoms persones 
físiques així com cooperatives, 
que impliqui cotitzar en funció dels 
guanys reals de l’activitat econò-
mica desenvolupada.
 
11. Cal agilitzar el desenvolupa-
ment reglamentari de la cotització 
a temps parcial del RETA. 

12. Tot i que la mesura prevista en 
la Llei 14/2013 de suport a l’empre-
nedor sobre el règim especial d’IVA 
de caixa pot resultar positiva, el 
CTESC tem que la seva complexi-
tat faci que molt poques empreses 
optin per aquesta via. Cal treballar i 
buscar fórmules més efi cients per 
tal que la gestió de l’IVA no impliqui 
una càrrega econòmica i de gestió 
excessiva per als emprenedors. 

13. Per tal de facilitar el compli-
ment del marc legal i regulador, 
cal que l’Administració estableixi 
mecanismes per fer-lo més ac-
cessible i comprensible.
 
14. Cal legislar o adaptar la norma-
tiva, en funció de la gran majoria del 
teixit empresarial dels país: pimes, 
microempreses i autònoms. Així, 
cal facilitar els processos participa-
tius de les microempreses i pimes a 
l’hora de revisar la normativa que 
els afecta. En aquesta línia, es po-
dria prendre nota de les mesures 
de l’Small Business Act, que pre-
veu el principi think small fi rst.
 
15. Cal introduir mecanismes de 
protecció social per facilitar la transi-
ció de les persones treballadores 
cap a l’emprenedoria, ja que l’actual 
marc de protecció social, a diferèn-
cia de models com l’austríac, no in-
centiva prou aquestes transicions 

16. L’emprenedoria social no no-
més ha de ser objecte de la política 
de suport a l’emprenedoria general, 
sinó que cal establir un marc legal 
específi c per als projectes col·lectius 
que tinguin aquesta fi nalitat social 
per tal de facilitar la seva activitat. n

Informe del CTESC sobre 
l’emprenedoria a Catalunya
AMADEU IBARZ
Vicepresident del Grup de Treball d’Emprenedoria 
i Creació d’Empresa del Col·legi d’Economistes de Catalunya
emprenedoria@coleconomistes.cat

al de les societats de capital risc. al de les societats de capital risc. 

les persones que desitgin endegar les persones que desitgin endegar les persones que desitgin endegar les persones que desitgin endegar 

Cal garantir que el fi nançament arribi 
a l’economia productiva; per això és 

necessari constituir un sistema català 
de microcrèdits i de microfi nances
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RICARD VIÑA
Economista, assessor fi scal del Col·legi i membre 
de la Comissió d’Assessors Fiscals
� scals@coleconomistes.cat

Aspectes destacats de la reforma 
de la Llei general tributària

gula un procediment per liquidar 
administrativament deutes tribu-
taris només que s’apreciïn indicis 
d’haver-se comès un delicte con-
tra la Hisenda Pública i s’adapta 
el procediment de recaptació per 
a aquests deutes. La regla gene-
ral serà la pràctica de les liquida-
cions i la posterior remissió del 
tant de culpa al jutge o a la fi scalia 
i el desenvolupament d’actuaci-
ons recaptatòries.

També es modifi ca la regulació 
del mètode d’estimació indirec-
ta, dins de les disposicions espe-
cials del procediment inspectors 
(art. 158 LGT). S’especifi ca de 
quines fonts poden procedir les 

dades per tal que l’Administració 
apliqui aquest mètode d’estima-
ció de bases imposables.

l Confl icte en l’aplicació de la 
norma tributària. Nova infracció 
tributària greu que regula el nou 
article 206 bis de l’LGT. Es podrà 
sancionar quan s’apreciï confl icte 
en l’aplicació de la norma quan hi 
hagi igualtat substancial entre el 
supòsit origen del confl icte i 
aquells altres sobre els quals 
s’hagi publicat un criteri adminis-
tratiu, per a general coneixement, 
abans de l’inici del termini per 
presentar la corresponent decla-
ració o autoliquidació.

A aquests efectes s’entendrà per 
criteri administratiu l’establert per 
aplicació del que es disposa a 
l’apartat 2 de l’article 15 de l’LGT.

Reglamentàriament es regularà la 
“publicitat” del criteri administratiu. 

Quan tingueu a les mans aquest 
noticiari de la Comissió d’Asses-
sors Fiscals del Col·legi probable-
ment s’hagi aprovat o estigui a 
punt d’aprovar-se, en el tràmit 
parlamentari, la reforma de la Llei 
general tributària.

Amb la reforma de la Llei 58/2003 
general tributària (LGT) es comple-
ta el procés de reforma fi scal iniciat 
l’any 2013 i que s’ha començat a 
aplicar des del gener d’aquest any 
amb l’entrada en vigor de les lleis 
de reforma de l’IRPF, de l’impost 
sobre societats, de l’IVA i dels im-
postos especials. 

Tot i tenint en compte que, en el 
tràmit parlamentari, el text de re-
forma de l’LGT, pot patir modifi -
cacions, per mitjà d’esmenes, 
hem considerat oportú destacar-
ne alguns aspectes.

Objectius
Segons es diu en l’exposició de 
motius del Projecte de reforma de 
la llei, són els següents:

1. La lluita contra el frau fi scal. 

2. Reforçar la seguretat jurídica 
tant dels obligats tributaris com 
de la mateixa Administració tribu-
tària. 

3. Reduir la confl ictivitat en la in-
terpretació de les normes.

Contingut
L’estructura i el contingut del Pro-
jecte de llei de la reforma es po-
dria extractar així: consta d’un 
article únic, de modifi cació de 
l’LGT, que conté 77 modifi caci-
ons, des de l’article 5.1 fi ns al 
247, amb un nou títol VI (articles 
250 a 259), regularà les actuaci-
ons i procediments d’aplicació 
dels tributs en els supòsits de de-
licte contra la Hisenda Pública, i 

un nou títol VIII (articles 260 a 
271), sobre la recuperació d’aju-
des de l’Estat que afectin l’àmbit 
tributari, així com modifi cacions i 
noves disposicions addicionals, 
una disposició transitòria única 
dividida en onze apartats, així 
com disposicions fi nals, essent la 
novena la que estableix l’entrada 
en vigor als 20 dies de la seva pu-
blicació en el BOE, però amb dos 
supòsits específi cs: els articles 29 
i 200 entraran en vigor l’1 de ge-
ner de 2017 (sobre obligacions 
tributàries formals i sobre la in-
fracció tributària per l’incompli-
ment d’obligacions comptables i 
registrals respectivament) i els 
apartats 2 i 3 de la disposició fi nal 

segona (modifi cativa de la Llei or-
gànica del Registre Civil), que ho 
fan als tres mesos de la seva pu-
blicació al BOE.

1. Lluita contra el frau fi scal 
Entre les mesures que preveu la 
reforma de l’LGT per lluitar contra 
l’anomenat frau fi scal, trobem:

l Ampliació de les potestats 
de comprovació i investigació 
(nou article 66 bis). La reforma 
de l’LGT amplia les potestats de 
l’Administració tributària en el 
sentit que la prescripció del dret a 
liquidar no afecta el dret a com-
provar i investigar exercicis pres-
crits, sempre que sigui “precís” 
en relació amb obligacions 
d’exercicis no prescrits. Es fi xa un 
termini de deu anys per a la com-
provació de bases o quotes com-
pensades o pendents de com-
pensar o deduccions aplicades o 
pendents d’aplicar. També es re-

l Procediment de comprovació 
limitat. Cal recordar que en aquest 
tipus de procediment, l’Adminis-
tració tributària només pot efectuar 
les següents actuacions:

-Examen de les dades consigna-
des pels contribuents en les se-
ves declaracions i dels justifi cants 
presentats o que es requereixin a 
l’efecte.

-Examen de les dades i antece-
dents en poder de l’Administració 
que posin de manifest la realitza-
ció d’un fet imposable o del pres-
supost d’una obligació tributària 
o l’existència d’elements determi-
nants d’aquest no declarats o di-
ferents dels declarats per l’obligat 
tributari.

-Examen dels registres i altres do-
cuments exigits per la normativa 
tributària tret de la comptabilitat 
mercantil, així com l’examen de 
les factures o documents que 
serveixin de justifi cant de les ope-
racions incloses en aquests lli-
bres, registres o documents. 

I en aquest supòsit és on la refor-
ma introdueix una novetat que cal 
destacar. Es permetrà que els con-
tribuents puguin aportar voluntàri-
ament la documentació compta-
ble que permeti acreditar la comp-
tabilitat de determinades operaci-
ons. L’Administració podrà exami-
nar aquesta documentació només 
als efectes de contrastar amb les 
seves dades. Però l’examen de la 
documentació mercantil aportada 
no impedirà ni limitarà la compro-
vació posterior de les operacions 
en un procediment d’inspecció.

Per altra banda, es potencia l’ac-
tuació dels òrgans de gestió tribu-
tària atès que l’article 108 esta-
bleix que, en el cas d’obligacions 
tributàries amb períodes de liqui-
dació inferior a l’any, es podrà fer 
una distribució lineal de la quota 
anual que resulti entre els perío-
des de liquidació corresponents 
quan l’Administració tributària no 
pugui, basant-se en la informació 
de què disposi, atribuir-la a un pe-
ríode de liquidació concret 
d’acord amb la normativa regula-

apartats 2 i 3 de la disposició fi nal apartats 2 i 3 de la disposició fi nal 

dades per tal que l’Administració dades per tal que l’Administració 

Es permetrà que els contribuents puguin 
aportar voluntàriament la documentació 

comptable que permeti acreditar la 
comptabilitat de determinades operacions
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dora del tribut i l’obligat tributari, 
requerit expressament a l’efecte, 
no justifi qui que procedeix un re-
partiment temporal diferent.

Segurament s’ha tingut en comp-
te la doctrina del TEAC, segons la 
qual les liquidacions de l’IVA no-
més poden ser mensuals o tri-
mestrals, i per això ara l’LGT per-
metrà distribuir linealment entre 
aquests períodes les quotes de 
l’impost descobertes per l’Admi-
nistració en còmput anual, quan 
el contribuent no justifi qui a quin 
període corresponen les quotes.

2. Augmentar la seguretat 
jurídica
l Nous terminis en el procedi-
ment d’inspecció. Amb l’argu-
ment que es pretén reforçar la 
seguretat jurídica dels obligats tri-
butaris i de l’Administració tribu-
tària, es fi xen nous terminis en el 
procediment inspector.

En primer lloc, l’article 150 LGT 
estableix la durada màxima d’una 
actuació inspectora en 18 mesos 
en lloc dels dotze actuals, amb 
caràcter general, i en 27 mesos 
quan concorri alguna de les se-
güents circumstàncies:

l Que el volum d’operacions de 
l’obligat tributari sigui igual o su-
perior a 5.700.000 euros.

l Que l’obligat tributari estigui in-
tegrat en un grup sotmès a con-
solidació fi scal o al règim especial 
d’entitats que estigui sent objecte 
de comprovació inspectora.

Quan es faci la comprovació a di-
verses persones o entitats vincu-
lades, si concorre alguna de les 
circumstàncies esmentades en 
una d’elles s’aplicarà el termini 
ampliat de 27 mesos a totes.

S’eliminen les dilacions no impu-
tables a l’Administració i es limi-
ten les causes de suspensió del 
còmput de períodes màxims. 

l Règim sancionador. Amb la 
reforma de l’LGT s’afegeixen dos 
paràgrafs a l’article 135.1 de la 
Llei, segons els quals quan se sol-

liciti la taxació pericial contradic-
tòria se suspendrà el termini per 
iniciar o fi nalitzar el procediment 
sancionador derivat de la liquida-
ció, atès que la regulació actual-
ment vigent podria derivar en la 
impossibilitat d’imposar una san-
ció quan es promogués la taxació 
contra la liquidació.

Recordeu que la taxació pericial 
contradictòria és un dret que un 
contribuent pot exercir quan no 
està d’acord amb el valor com-
provat per l’Administració d’uns 
béns o drets que es transmeten. 

La sol·licitud o reserva del dret a 
promoure la taxació pericial con-
tradictòria determina la suspensió 
de l’ingrés del deute tributari sen-
se que calgui aportar cap garan-
tia, però només quan hi ha hagut 
comprovació de valors per part 
de l’Administració. Si en sol·licitar 
la taxació pericial contradictòria ja 
s’hagués imposat la correspo-
nent sanció i després es dictés 

una nova liquidació, es procedirà 
a anul·lar la sanció imposada i, si 
escau, a imposar-ne una altra te-
nint en compte la nova liquidació.

l Reclamacions economico-
administratives. S’atribueixen 
noves competències al Tribunal 
Economicoadministratiu Central  
(TEAC). S’amplia el sistema 
d’unifi cació de doctrina i el TEAC 
podrà promoure l’adopció d’una 
resolució d’unifi cació de criteri 
quan hi ha resolucions dels tribu-
nals economicoadminsitratius re-
gionals o locals que apliquin crite-
ris distints als continguts en reso-
lucions d’altres tribunals econo-
micoadministratius o que impli-
quin especial transcendència. 

Se’ls considera òrgans jurisdicci-
onals als efectes de poder plan-
tejar qüestions prejudicials al 
Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea.

S’aproven mesures per tal d’agi-
litzar l’actuació dels tribunals 
economicoadministratius pro-
movent la utilització de mitjans 
electrònics en totes les fases del 
procediment. Així, entre altres 
modifi cacions:

l Quan els reclamants estiguin 
obligats a rebre per mitjans elec-
trònics les comunicacions i les 
notifi cacions, la interposició d’una 
reclamació es farà obligatòria-
ment a través de la seu electròni-
ca de l’òrgan que va dictar l’acte 
reclamable.

l La posada de manifest de 
l’expedient electrònic podrà te-
nir lloc per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics i es po-
dran presentar per aquests mit-
jans les al·legacions i proves. Els 
obligats a interposar les recla-
macions de manera electrònica 
hauran de presentar les al-
legacions, proves i qualsevol al-
tre escrit per aquesta via. 

l Se suprimeix la regla especial 
de còmput de termini per recórrer 
en cas de silenci administratiu, 
d’acord amb la recent jurispru-
dència del Tribunal Suprem i doc-
trina del TEAC. Si amb posteriori-
tat a la interposició de la reclama-
ció economicoadministrativa es 
dicta resolució expressa, es noti-
fi carà concedint termini d’al·le-
gacions davant dels tribunals 
economicoadministratius, tenint-
la per impugnada. En els supòsits 
de silenci administratiu es podrà 
interposar la reclamació des del 
dia següent a aquell en què es 
produeixin els seus efectes.

l Es crea un nou recurs, el d’exe-
cució, anomenat fi ns ara incident 
d’execució, contra actes dictats a 
conseqüència d’una resolució esti-
matòria del tribunal, fet que simplifi -
ca el procediment, clarifi ca l’àmbit 
d’aplicació objectiu i n’estableix el 
caràcter urgent de la tramitació.

l Se substitueix el procediment 
davant els òrgans unipersonals 
pel procediment abreujat per a 
les reclamacions de menys 
quantia, que es determinarà per 
via reglamentaria en la qual el Tri-
bunal podrà actuar de manera 
unipersonal. 

3. Reduir la confl ictivitat 
Es pretén reduir la confl ictivitat 
ampliant les facultats dels òrgans 
de l’Administració tributària per 
dictar disposicions interpretatives 
o aclaridores amb caràcter vincu-
lant. L’article 12.3 estableix el ca-
ràcter vinculant de les disposici-
ons interpretatives per als òrgans 
de l’Administració tributària. 

Malgrat que en el Projecte de Llei 
es diu que aquestes disposici-
ons interpretatives o aclaridores 
es publicaran en el butlletí ofi cial 
que correspongui, no deixa de 
ser una ampliació de la facultat 
interpretativa de les normes tri-
butàries a més òrgans de l’Admi-
nistració, els quals es determi-
nen d’una manera ambigua. En 
qualsevol cas, entre l’ampliació 
dels òrgans amb capacitat per 
interpretar normes tributàries i la 
determinació tant genèrica de 
quins seran aquests òrgans, no 
sembla que inspirin optimisme 
en el camí d’augmentar la segu-
retat jurídica que s’anuncia a 
l’exposició de motius.

Haurem d’estar atents a la re-
dacció fi nal de la reforma de la 
Llei general tributària, però, si  
més no, hauria de ser una opor-
tunitat per tal de:

l Estimular, facilitar i simplifi car el 
compliment voluntari de les obli-
gacions tributàries;

l Reduir els automatismes de les 
sancions; i

l Introduir mesures alternatives 
per a la resolució de confl ictes i 
controvèrsies amb l’Administra-
ció tributària. n

nent sanció i després es dictés nent sanció i després es dictés 

 Se suprimeix la regla especial  Se suprimeix la regla especial 

La reforma hauria de ser una 
oportunitat per estimular, facilitar 

i simplifi car el compliment voluntari 
de les obligacions tributàries
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El fruit de tota aquesta anàlisi és 
la recomanació puntual o periò-
dica a cada client a través d’ac-
cions, bons, fons d’inversió (de 
renda fi xa o variable, mixtos, al-
ternatius, etcètera), plans de 
pensions, un vehicle d’inversió o 
una cartera formada per diver-
sos instruments que es concreta 
en un document en el qual es 
recull el detall dels instruments i 
el perquè s’adeqüen a les seves 
necessitats. 

Com es materialitza aquesta 
recomanació?
Si analitzem el model de negoci 
de les EAFI que avui dia tenen 
activitat, podríem dir que hi ha 

diferents grups en funció del ti-
pus d’assessorament o el tipus 
de relació amb el client.

En relació amb el tipus d’asses-
sorament hi ha EAFI que tenen 
model d’assessorament directe 
al client elaborant una cartera 
personalitzada.

Per altra banda, hi ha EAFI amb 
un model basat en la creació 
d’un vehicle d’inversió (una sicav 
o un fons d’inversió) que materia-
litza una visió de mercat i els cli-
ents subscriuen aquest vehicle.

Quan parlem de la relació amb 
el client, hi ha dos grups ben di-
ferenciats: els que consideren 
que el tracte directe amb el cli-
ent és imprescindible i aquells 
que materialitzen les seves re-
comanacions via on-line fruit de 
l’anàlisi dels instruments sense 
un tracte directe.

Probablement 
us preguntareu 
“què és una EAFI?”
Les sigles responen a empresa 
d’assessorament fi nancer inde-
pendent, i l’objecte social que 
defi neix la Llei del mercat de va-
lors i que autoritza la CNMV (or-
ganisme que les regula) és el ser-
vei d’assessorament en matèria 
d’inversió que consisteix en la 
prestació de recomanacions per-
sonalitzades a un client, en rela-
ció amb una o més operacions 
relatives a instruments fi nancers.

Addicionalment, poden prestar 
serveis d’assessorament a em-
preses sobre estructura del capi-
tal, estratègia industrial i qüesti-
ons afi ns, així com l’assessora-
ment i altres serveis en relació 
amb fusions i adquisicions d’em-
preses. D’altra banda, també 
elaboren informes d’inversions i 
anàlisis fi nanceres o altres for-
mes de recomanació general so-
bre instruments fi nancers.

Les EAFI no pertanyen a cap grup 
bancari ni tampoc són agents de 
banca. Actuen amb criteris inde-
pendents basats en la professio-
nalitat i experiència de cadascuna 
d’elles. Aquesta independència 
és un dels pilars per oferir als seus 
clients productes amb la màxima 
objectivitat i una atenció realment 
individualitzada. Les EAFI tenen la 
vocació d’independència com a 
valor fonamental que no tenen al-
tres fi gures d’assessorament fi -
nancer en el mercat.

Però, qui som? Què fem 
en el nostre dia a dia?
Els professionals que treballem 
en una EAFI som persones amb 
una àmplia experiència en el 
sector fi nancer (exempleats de 
banca privada o personal, de 
l’àrea d’empresa, de gestores de 

fons d’inversió o pla de pensi-
ons), del món de l’empresa pri-
vada i de l’empresa familiar o 
una combinació d’ambdues, i 
amb un nexe comú: la nostra 
preocupació és el nostre client, 
treballem únicament  i exclusiva 
per a ell, no treballem per a cap 
banc ni per a cap organització 
que no siguin els nostres clients.

El nostre dia a dia gira al voltant 
de tres tasques cabdals: conèi-
xer el client, analitzar el mercat i 
estudiar els diferents instruments 
fi nancers que hi ha.

Conèixer en profunditat els nos-
tres clients, què els preocupa, 

què necessiten, què els treu la 
son és el primer pas.

Analitzar el mercat, un mercat 
complex per les múltiples varia-
bles que els afecten, la situació 
econòmica i política de l’entorn i 
globalment (Europa, els Estats 
Units, mercats emergents, mer-
cats frontera, etcètera) per ela-
borar una estratègia que deter-
minarà els instruments o els ve-
hicles en els quals es materialit-
zarà la visió de mercat.

Estudi dels instruments que hi ha 
el mercat: accions, bons, dipò-
sits, estructurats, fons d’inversió, 
plans de pensions, private equity, 
hedge funds, etcètera. Quins són 
els catalitzadors positius i els ne-
gatius, avaluar els riscos de liqui-
ditat, de pèrdua temporal o ab-
soluta, risc de dipositari, transpa-
rència de la informació dels ins-
truments o del vehicle.

Per últim, cal esmentar que hi ha 
EAFI que també segmenten els 
clients per volum, de manera 
que estan enfocades a clients de 
grans patrimonis, de patrimonis 
mitjans o més petits.

Qui pot ser client 
d’una EAFI?
Persones físiques (directius, pro-
fessionals independents, jubi-
lats, estalviadors, entre d’altres), 
persones jurídiques, grup famili-
ar o grup d’empreses amb una 
necessitat comuna: la de l’as-
sessorament lliure dels confl ictes 
d’interès d’institucions.

Visió global del patrimoni
Les EAFI ens centrem en la part 
fi nancera però aquest assesso-
rament necessàriament ha 
d’anar de la mà d’una visió glo-
bal del patrimoni, del tractament 
fi scal dels instruments, de la pla-
nifi cació de l’herència, de la ven-
da de l’empresa familiar, del re-
lleu generacional de l’empresa 
familiar així com de les diferents 
necessitats que sorgeixen al llarg 
de la vida de les persones.

Per completar aquest assesso-
rament global i integral col-
laborem amb experts assessors 
fi scals, d’empresa o d’empresa 
familiar, en processos de M&A, 
immobiliaris i totes aquelles àre-
es vinculades.

Tothom pot tenir el servei d’una 
EAFI, cal que identifi qui aquella 
que millor s’adapti a la seves ne-
cessitats. n

Les EAFI, poc conegudes 
però molt necessàries
BEGOÑA CASTRO
Managing partner Cluster Investment 
Advisors EAFI, SL
bcastro@clusterea� .com
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Política industrial

● més actualitzada, ja que no hi 
ha el decalatge habitual de les 
estadístiques fi ns ara existents.

El baròmetre, com no pot ser 
d’una altra manera, també és ri-
gorós. Els resultats obtinguts 
són representatius per al conjunt 
de Catalunya, amb un error mos-
tral no superior al ±3,1 per a un 
nivell de confi ança del 95,5%. 

Amb tot, aquest baròmetre és un 
exercici pioner que col·loca Cata-
lunya com a punta de llança inter-
nacional en termes d’avaluació de 
la innovació d’àmbit territorial i es-
devé un magnífi c instrument per 
millorar les polítiques públiques. 

Com a resultat, el baròmetre ha 
afl orat més innovació de la que 
s’havia detectat, ja que ha incor-
porat aquesta visió més àmplia 
però més lligada a la realitat del 
que és innovació. Si mirem la in-
novació centrada en l’R+D, el 
baròmetre posa de manifest que 
un 19,6% de les empreses cata-
lanes de més de nou treballadors 
ha adquirit o ha desenvolupat 
R+D. Però si no ens centrem en 
l’R+D, sinó que preveiem la inno-
vació en el seu conjunt (incorpo-
rant altres elements intangibles) 
el percentatge augmenta signifi -
cativament i més de la meitat de 
les empreses (56,8%) confi rma 
haver fet algun tipus d’innovació 
el 2014. A més, i aquesta és una 
dada força rellevant, declara ha-
ver-hi destinant més recursos 
que l’any 2013.

Si ens preguntem en què inno-
ven les empreses catalanes, la 

En alguns camps d’anàlisi de les 
polítiques públiques de suport a la 
competitivitat empresarial, la in-
formació que hi ha és força relle-
vant, tant per la quantitat com per 
la qualitat de les dades existents. 
Tanmateix, hi ha altres àmbits on 
la informació és escassa, desfa-
sada temporalment i, en defi niti-
va, més enllà de permetre una 
valoració retrospectiva és poc útil 
per millorar l’actuació pública. 

Un dels àmbits on hi ha més 
camí per recórrer és el de la in-
novació empresarial. Les esta-
dístiques existents per mesurar 
la innovació presenten impor-
tants limitacions que poden es-
biaixar la presa de decisions per 
part del sector públic. 

El primer element de distorsió ve 
motivat per un canvi en la matei-
xa conceptualització de la inno-
vació que s’ha produït les darre-
res dècades i que les estadísti-
ques ofi cials no recullen prou. 
Mentre que el segle XX la innova-
ció consistia en R+D i elements 
tangibles vinculats, el segle XXI 
va més enllà i cada vegada té 
més a veure amb elements intan-
gibles, com poden ser la mateixa 
R+D, però també la millora subs-
tancial de la reputació i el valor de 
marca, noves formes de comer-
cialització, nous mètodes orga-
nitzatius, l’adopció o el desenvo-
lupament de noves tecnologies i 
eines d’explotació de dades (big 
data), el disseny o la creació de 
nous models de negoci. Avui els 
actius intangibles emergeixen 
com a motor de creixement, tant 
de les empreses com dels territo-
ris i són grans fonts de valor.

Una dada que referma això: si 
fem un repàs a les empreses que 
formen part de l’índex borsari 
S&P 500 veurem que el pes dels 

actius tangibles i intangibles de 
les empreses ha variat al llarg de 
les darreres dècades. Així, l’any 
1975 els actius tangibles eren els 
que generaven el gruix del valor 
d’aquestes empreses, concreta-
ment el 80%. Els actius intangi-
bles tan sols generaven el 20%. 
Actualment la situació s’ha cap-
girat per complet i són els actius 
intangibles els que generen el 
80% del valor de les empreses.

El segon element de distorsió és 
que s’observa un desfasament 
de gairebé dos anys entre el pe-
ríode de referència de les esta-
dístiques d’innovació i la seva 
publicació. La distància temporal 

desvirtua la foto de l’estat de la 
innovació i difi culta la presa de 
decisions de política pública 
adequades a la situació real en 
aquesta matèria. 

Des del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, i a través d’AC-
CIÓ, s’ha impulsat el Baròmetre 
de la Innovació amb l’esperit de 
superar aquestes limitacions. El 
resultat és un treball que assoleix 
un objectiu múltiple de millora, 
oferint informació:
● més àmplia, ja que analitza la 
innovació seguint els nous enfo-
caments.

● més detallada, ja que analitza 
més conceptes i la relació entre 
ells (com ara cooperació o inter-
nacionalització).

● més completa, ja que analitza 
també l’impacte de la innovació, 
no només inputs i outputs.

majoria d’empreses innovadores 
(70,8%) ha innovat en productes 
i serveis i més de la meitat apos-
ta per intangibles com màrque-
ting i comercialització, valor de 
marca, disseny, entre d’altres. 

Pel que fa a la cooperació, el 
52,4% de les empreses innova-
dores col·labora amb altres 
agents, destacant la col·laboració 
amb proveïdors i clients. 

Pel que fa al perfi l d’empresa, es 
posa de manifest que l’edat sí 
que importa per innovar. Són les 
més joves i les més antigues les 
que més innoven. Les empreses 
emergents són les que, lògica-
ment, concentren una activitat 
innovadora més gran (un 86,3% 
de les quals ha declarat innovar 
el 2014). Tanmateix, i tot seguit, 
apareixen les que tenen més de 
50 anys (el 74,7% de les quals 
ha innovat). Això posa de relleu 
que l’èxit i la sostenibilitat a llarg 
termini de les empreses estan 
íntimament lligats a la innovació.
 
Un fet especialment rellevant 
que posa de manifest el barò-
metre és la clara vinculació en-
tre innovació i internacionalit-
zació: la majoria d’empreses in-
novadores són exportadores 
(62,1%). Aquesta relació encara 
és més signifi cativa com més 
internacionalitzada està l’em-
presa. Sense anar més lluny, el 
81,5% de les empreses que for-
ma part de cadenes de valor 
global declara haver innovat el 
2014. En conseqüència, com 
més gran és el grau d’internaci-
onalització, s’observa també un 
grau d’innovació més alt. 

Finalment, el baròmetre també 
aporta previsions d’impacte dels 
processos d’innovació. Si la in-
novació és realment font de 
competitivitat, això hauria d’estar 
refl ectit en els resultats empresa-
rials. Així és, el 84,6% de les em-
preses innovadores preveu un 
increment de la facturació; el 
71,3%, un augment de la pro-
ductivitat per al 2015 i més d’un 
terç (36,8%) preveu augmentar el 
nombre de treballadors. ■

El baròmetre de la innovació 
a Catalunya 2014
JOAN ROMERO
Secretari executiu d’ACCIÓ
joan.romero@gencat.cat

publicació. La distància temporal publicació. La distància temporal 

Com a resultat, el baròmetre ha Com a resultat, el baròmetre ha Com a resultat, el baròmetre ha Com a resultat, el baròmetre ha 

Aquest baròmetre és un exercici pioner 
que col·loca Catalunya com a punta de 

llança internacional en termes d’avaluació 
de la innovació d’àmbit territorial
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Comissió Mercantil, Concursal i Experts Judicials

l S’autoritza el Govern per 
elaborar un text refós de la Llei 
concursal en el termini de dotze 
mesos des de la data d’entrada 
en vigor de la Llei, el darrer 27 
de maig.

Cal tenir en compte que, a pe-
sar d’aquesta data d’entrada 
en vigor, la disposició transitòria 
primera estableix diferents dates 
d’aplicació de cada disposició 
per als procediments concur-
sals en curs. També la disposi-
ció transitòria tercera regula que 
durant els dos anys següents 
a la data d’entrada en vigor de 
la Llei, els incompliments de 
conveni podran solucionar-se 

mitjançant la seva modifi cació, 
instada per creditors que re-
presentin el 30% del passiu de 
la data d’incompliment, segons 
el passiu dels textos defi nitius. 
Atès que la llista de creditors que 
serveix de base per a les votaci-
ons dels convenis a les juntes 
molt sovint és diferent a la dels 
textos defi nitius, preveiem certa 
confl ictivitat per a l’establiment 
d’aquest percentatge perquè, 
a més, la normativa concursal 
espanyola no preveu la creació 
de cap òrgan coordinador dels 
creditors que tingui facultats de-
cisòries.

Una vegada més s’ha perdut 
l’ocasió per reformar determina-
des disfuncions de la Llei con-
cursal i algunes propostes d’es-
mena al Projecte de llei, que van 
ser rebutjades n’haurien suposat 
una millora. Així, la que separava 
la fi gura del mediador concursal 

La Llei 9/2015, de 25 de maig, 
de mesures urgents en matèria 
concursal neix arran del debat 
parlamentari del Reial Decret Llei 
11/2014. 

En la seva major part no mo-
difi ca allò establert per aquella 
norma que estava vigent, però 
introdueix diverses novetats, 
d’entre les quals destaquem les 
següents:
l L’administració concursal 
haurà de fer moltes més tas-
ques de caràcter informatiu: 
enviar per correu electrònic als 
creditors i a la concursada les 
sol·licituds de rectifi cació de 
la proposta d’inventari i de la 
llista de creditors, l’informe de 
l’article 75, els textos defi nitius, 
els informes d’avaluació de les 
propostes de conveni, els infor-
mes trimestrals de liquidació i 
la rendició de comptes. Tant si 
es preveu la venda de la unitat 
productiva com si no es preveu, 
haurà d’enviar al Registre Públic 
Concursal molta informació, que 
poca transcendència té per a la 
venda d’actius i que hauria d’ha-
ver-se establert tan sols en cas 
de venda d’unitats productives. 
Es tracta, entre altres dades, 
dels contractes vigents, nombre 
d’empleats, processos judicials i 
administratius en curs.

l S’amplia la consideració de 
“persona especialment relacio-
nada” amb la persona jurídica 
concursada a les persones natu-
rals que siguin “persones especi-
alment relacionades” amb els so-
cis personalment i il·limitadament 
responsables dels deutes socials 
i amb els quals, en el moment de 
naixement del crèdit, siguin titu-
lars d’almenys un 5% del capital 
social, o bé d’un 10%, segons la 
societat tingui o no valors adme-
sos a negociació.

l La competència per resoldre 
sobre el caràcter necessari dels 
béns o drets per a la continuació 
de l’activitat, un cop comunicat al 
jutjat mercantil l’inici de negociaci-
ons previst a l’article 5 bis de la Llei 
concursal, la tindrà aquest jutjat.

l S’inclouen els creditors privi-
legiats al quòrum per a la cons-
titució de la junta, quan s’esta-
bleix al nou article 116.4 de la 
Llei concursal que la junta podrà 
constituir-se no només amb la 
meitat del passiu ordinari, sinó 
també amb la meitat del passiu 
que pugui resultar afectat pel 
conveni, amb exclusió dels cre-
ditors subordinats.

l Es podran imposar als cre-
ditors ordinaris o subordinats, 
excepte als públics, les proposi-
cions alternatives del conveni a 
què es refereix l’article 100.2 de 
la Llei concursal, que ara passen 
a ser “alternatives o addicionals”, 
com ara la conversió de crèdits 
en accions, participacions, obli-
gacions convertibles, crèdits su-
bordinats o crèdits participatius 
o qualsevol instrument fi nancer 
de característiques diferents del 
deute original.

l Se suprimeix l’apartat 2 de 
l’article 104 de la Llei concursal 
i així s’amplia a la proposta anti-
cipada de conveni la limitació als 
deu anys d’espera.

l L’article 149, abans titulat “Re-
gles legals supletòries” passa a 
denominar-se “Regles legals de li-
quidació”, a causa de l’obligatorie-
tat de gran part del seu contingut. 

de la de l’administrador concur-
sal del concurs consecutiu, la 
que excloïa la successió d’em-
presa, a efectes de la Seguretat 
Social, en cas de transmissió 
d’unitats productives o la que 
legitimava els creditors per sol-
licitar la liquidació, facultat ara 
reservada a la concursada i a 
l’administració concursal. Val a 
dir que la normativa espanyola 
reserva als creditors un paper 
molt reduït en la defensa dels 
interessos col·lectius i això n’és 
una mostra més. 

Lamentablement, el legislador 
espanyol no creu en la cessió 
d’unitats productives en liqui-
dació, per molt que ho vulgui 
aparentar. Continua havent-hi la 
problemàtica de la subrogació 
dels deutes de la Seguretat So-
cial per al cessionari. A més, les 
successives reformes de l’article 
149 de la Llei concursal, que en 
la seva major part conté ja regles 
obligatòries i no supletòries, fan 
molt difícil la seva transmissió 
quan hi ha elements subjectes 
a privilegi especial, com poden 
ser naus hipotecades. En efec-
te, l’apartat 2.a) de l’article 149 
estableix que cal la conformitat 
del 75% dels creditors privilegi-
ats especials de la mateixa clas-
se afectats per la transmissió, 
quan no s’aconsegueix un preu 
que cobreixi la garantia. 

Esperem que una futura reforma 
de la Llei, que podria ser la pro-
pera conversió en llei del Reial 
Decret Llei 1/2015 de mecanis-
mes de segona oportunitat, ho 
corregeixi. n

RAIMON CASANELLAS
Economista i soci director d’Insolnet
rcasanellas@insolnet.es

Una nova reforma de la 
Llei concursal, la Llei 9/2015

ditors subordinats.ditors subordinats.ditors subordinats.ditors subordinats.

mitjançant la seva modifi cació, mitjançant la seva modifi cació, 

Lamentablement, el legislador 
espanyol no creu en la cessió d’unitats 

productives en liquidació per molt 
que ho vulgui aparentar
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nics, una pluralitat de persones físi-
ques o jurídiques que ofereixen fi -
nançament a canvi d’un rendiment 
dinerari, denominats inversors, 
amb persones físiques o jurídiques 
que sol·liciten fi nançament en nom 
propi per destinar-ho a un projecte 
de fi nançament participatiu, deno-
minats promotors. 

Una de les novetats és que les 
plataformes de fi nançament par-
ticipatiu han d’obtenir la precepti-
va autorització de la CNMV i tro-
bar-se inscrites en el correspo-
nent registre de la Comissió Na-
cional del Mercat de Valors. A 
més, la denominació de platafor-
ma de fi nançament participatiu, 

així com la seva abreviatura PFP, 
s’haurà d’incloure en la seva de-
nominació social. 

Pel que fa als requisits fi nancers, 
cal destacar que les plataformes 
de fi nançament participatiu hau-
ran de disposar: 

a) O d’un capital social íntegra-
ment desemborsat en efectiu de, 
com a mínim, 60.000 euros.

b) O d’una assegurança de res-
ponsabilitat civil professional, un 
aval o una altra garantia equivalent 
que permeti fer front a la responsa-
bilitat per negligència en l’exercici 
de la seva activitat professional, 
amb una cobertura mínima de 
300.000 euros per reclamació de 
danys, i un total de 400.000 euros 
anuals per a totes les reclamacions.

c) O d’una combinació de capital 
inicial i d’assegurança de respon-

I. Entrada en vigor i fi nalitat
El passat dia 28 d’abril de 2015 es 
va publicar al BOE la Llei 5/2015, 
de 27 d’abril, –ja en vigor– de fo-
ment del fi nançament empresarial. 
Aquesta Llei aborda diferents no-
vetats, com ara l’afavoriment del 
fi nançament bancari a les pimes, 
el nou règim jurídic dels establi-
ments fi nancers de crèdit o la re-
gulació de les plataformes de fi -
nançament participatiu (també 
anomenades crowdfunding).

II. Millora del fi nançament 
bancari a les pimes
S’estableix com a obligació de 
les entitats de crèdit notifi car les 
pimes, amb una antelació míni-
ma de tres mesos, la seva inten-
ció de cancel·lar el fl ux de fi nan-
çament que vinguin concedint a 
una pime –tant en forma d’ober-
tura de crèdit, descompte co-
mercial, bestreta o qualsevol altre 
amb funció equivalent– de pror-
rogar-lo o reduir-lo en una quan-
tia igual o superior al 35%. La in-
tenció d’establir aquest marge 
temporal és la de donar facilitats 
a les pimes en la mesura que dis-
posin de temps sufi cient per tro-
bar altres vies de fi nançament.

III. Règim jurídic dels 
establiments fi nancers 
de crèdit (EFC)
Les reformes introduïdes en 
aquesta Llei sobre el règim jurídic 
dels establiments fi nancers de 
crèdit no són nombroses però sí 
cabdals. Ja el preàmbul de la Llei 
ens indica quin és l’objecte cercat 
per aquestes reformes: la moder-
nització de les entitats fi nanceres 
de crèdit i la seva adaptació a les 
actuals exigències dels mercats 
fi nancers. Així, les reformes més 
rellevants són les següents:

l Els EFC es regularan pel que 
estableix la Llei de foment del fi -

nançament i la seva normativa de 
desenvolupament i, per a allò no 
previst en aquesta, per la norma-
tiva de les entitats de crèdit. 

l Les empreses que pretenguin 
constituir-se com a EFC i, a la ve-
gada, prestar serveis de paga-
ment, hauran de requerir una 
autorització específi ca que les fa-
culti per a l’exercici de les seves 
activitats i que correspondrà al 
Ministeri d’Economia i Competiti-
vitat previ informe del Banc d’Es-
panya i la Comissió de Prevenció 
del Blanqueig de Capitals. En 
aquests casos, els EFC tindran 
una denominació específi ca ad-
dicional d’entitat de pagament 

(EFC-EP) o entitat de diner elec-
trònic (EFC-EDE).

l Es requerirà l’autorització del 
Ministeri d’Economia i Competiti-
vitat per a les operacions de fu-
sió, escissió o cessió global o 
parcial d’actius i passius en les 
quals intervingui un EFC. L’entitat 
resultant de la fusió de dos o més 
EFC podrà fer les activitats per a 
les quals estiguessin autoritzats 
els establiments fusionats. 

IV. Règim jurídic de 
les plataformes de 
fi nançament participatiu
Les plataformes de fi nançament 
participatiu subjectes a la Llei de 
foment de fi nançament es defi nei-
xen com aquelles empreses auto-
ritzades, l’activitat de les quals 
s’exerceixi a Espanya i que consis-
teix a posar en contacte, de mane-
ra professional i a través de pàgi-
nes web o altres mitjans electrò-

sabilitat civil professional, aval o 
una altra garantia equivalent que 
doni lloc a un nivell de cobertura 
equivalent a les opcions anteriors. 

A més, s’hauran d’avaluar l’ad-
missió de projectes de fi nança-
ment i la seva adequació als re-
quisits, tot comprovant la identitat 
del promotor i identifi cant-lo de-
gudament. Cap promotor no pot 
tenir publicat simultàniament en la 
plataforma més d’un projecte, el 
qual tindrà, com a import màxim 
de captació de fons, 2.000.000 
d’euros. Quan els projectes es di-
rigeixin exclusivament a inversors 
acreditats,* l’import màxim serà 
de 5.000.000 d’euros.

Finalment, la Llei imposa als pro-
motors l’obligació de remetre a la 
CNMV informació relativa als can-
vis en la seva estructura acciona-
rial o distribució de participacions 
i, al tancament del seu exercici, 
els comptes anuals auditats, 
acompanyats del corresponent 
informe d’auditoria i d’una me-
mòria. Aquesta memòria haurà 
de contenir, entre altres aspectes, 
un resum de les categories de 
projectes publicats a través de la 
pàgina web de la plataforma i in-
formació general sobre els pro-
jectes que no han estat seleccio-
nats per a la seva publicació, així 
com les categories de raons que 
han motivat aquest fet. 

V. Conclusions
La Llei 5/2015, de 27 d’abril, de 
foment del fi nançament empresa-
rial, suposa un canvi substancial 
de les condicions de fi nançament 
a les pimes així com del règim ju-
rídic dels establiments fi nancers 
de crèdit i de les plataformes de 
fi nançament participatiu. És en 
aquest últim cas on la Llei introdu-
eix més novetats, ja que la regula-
ció d’aquestes plataformes 
–des d’un punt de vista jurídic– 
era pràcticament inexistent. n

*La Llei es refereix a inversors acredi-
tats i no acreditats, i els distingeix es-
sencialment en funció de la capacitat 
econòmica demostrada, en uns ca-
sos, i de si ha sol·licitat expressament 
ser considerat com a inversor acredi-
tat, en uns altres.

dicional d’entitat de pagament dicional d’entitat de pagament 

així com la seva abreviatura PFP, així com la seva abreviatura PFP, així com la seva abreviatura PFP, així com la seva abreviatura PFP, 

Una de les novetats és que les plataformes 
de fi nançament participatiu han 

d’obtenir la preceptiva autorització de la 
CNMV i estar inscrites en el seu registre

NAYMA EL QUAZANI
Advocada a Guillén Bécares, advocats i economistes
juridic@gbae.es

Llei 5/2015 de foment del 
fi nançament empresarial
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CURSOS PREVISTOS  
OCTUBRE-NOVEMBRE

ÀREA AUDITORIA DE 
COMPTES I COMPTABILITAT

Anàlisi comptable i fiscal de 
l’immobilitzat intangible amb 
èmfasi en el fons de comerç
Durada: 6 hores
Data: 6 i 8 d’octubre de 2015

Curs intensiu d’exercicis 
pràctics per a l’examen 
d’expert comptable 
(estructura modular)
Durada: 20 hores
Data: 7, 9, 14 i 16 d’octubre

Curs d’accés al ROAC: 
comptabilitat, auditoria  
i consolidació
Durada: 30 hores
Data: 9, 16, 23 i 30 d’octubre; 
6 i 13 de novembre

Anàlisi comptable i fiscal del 
model del cost de producció
Durada: 8 hores
Data: 13 i 15 d’octubre

Màster universitari  
en Direcció Comptable  
i Auditoria de Comptes 
(semipresencial) 
Data: del 19 d’octubre 2015 al 
27 de juny 2016

Seu de GIRONA. Revisió del 
procés de consolidació 
comptable i tècniques 
d’auditoria associades
Durada: 8 hores
Data: 20 d’octubre

Com resoldre els 
requeriments derivats  
de les NIA-ES respecte  
a l’anàlisi que l’auditor  
ha de fer de l’entorn  
de control intern de  
les tecnologies de  
la informació
Durada: 7 hores
Data: 21 d’octubre de 2015

Jornada Tècnica d’Auditoria
Durada: 5 hores
Data: 22 d’octubre de 2015

Anàlisi comptable i fiscal  
de l’immobilitzat material  
i inversions immobiliàries
Durada: 8 hores
Data: 26 i 29 d’octubre de 2015

Curs pràctic de planificació 
d’una auditoria sota NIA:  
eina/guia
Durada: 8 hores
Data: 27 d’octubre de 2015

Seu de GIRONA: 
L’economista i l’auditor 
davant els aspectes més 
controvertits dels instruments 
financers habituals en pimes 
Data: octubre

Seu de TARRAGONA. Revisió 
del procés de consolidació 
comptable i tècniques 
d’auditoria associades
Durada: 8 hores
Data: 2 de novembre

Informes d’auditoria i avaluació 
d’incorreccions sota les NIA (NIA 
450, 700, 705, 706, 710 i 712)
Durada: 7 hores
Data: 5 de novembre de 2015

Seu de LLEIDA. Revisió del 
procés de consolidació 
comptable i tècniques 
d’auditoria associades
Durada: 8 hores
Data: 5 de novembre

La comptabilitat de les entitats 
esportives
Durada: 4 hores
Data: 17 de novembre

Revisió del procés de 
consolidació comptable  
i tècniques d’auditoria 
associades
Durada: 10 hores
Data: 17 i 19 de novembre

Seu de LLEIDA. Reforma de  
la Llei d’auditoria 
Durada: 8 hores
Data: novembre 

ÀREA FISCAL

Seu de LLEIDA. Qüestions 
tributàries controvertides
Data: 5 d’octubre 

Fiscalitat del lloguer i la 
compravenda d’empreses
Durada: 12 hores
Data: 5, 7 i 14 d’octubre

Qüestions tributàries 
controvertides
Data: 6 d’octubre

Seu de GIRONA. Tributació local 
Durada: 4 hores
Data: 6 d’octubre

Impost sobre societats  
(Curs superior d’especialització 
en tributació i assessoria fiscal)
Durada: 30 hores
Data: del 27 d’octubre al 19 de 
gener de 2016

Impost sobre el valor afegit. 
Reglament de facturació 
(mòdul del Curs superior 
d’especialització en tributació  
i assessoria fiscal)
Durada: 24 hores
Data: del 29 d’octubre al 17 de 
desembre

Novetats de la reforma fiscal en 
els procediments tributaris  
i conflictes amb la inspecció 
fiscal: casos pràctics
Durada: 3 hores
Data: 14 d’octubre

Seu de TARRAGONA. Fiscalitat 
de les fundacions
Data: octubre 

Societats civils: problemàtica 
de la dissolució versus subjecte 
passiu de l’impost de societats
Durada: 3 hores
Data: 20 d’octubre

Seu de TARRAGONA. Impost 
de plusvàlua municipal: anàlisi 
de la jurisprudència 
Data: 21 d’octubre 

La nova Llei general tributària 
Durada: 4 hores
Data: 22 d’octubre

Màster en Especialització 
Tributària. 27a edició
Durada: 300 hores
Data: del 22 d’octubre de 2015  
al maig del 2016

Curs superior 
d’especialització en  
tributació i assessoria  
fiscal. 23a edició
Durada: 159 hores
Data: del 27 d’octubre de 2015 al 
24 de maig de 2016

Seu de LLEIDA. Nou Reglament 
de l’impost sobre societats i de 
l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
Data: octubre

Nou Reglament de l’impost 
sobre societats
Durada: 3 hores
Data: octubre

Seu de GIRONA. Operacions 
vinculades 
Data: octubre 

Planificació fiscal  
de l’empresa familiar
Durada: 8 hores
Data: octubre

Fiscalitat d’entitats esportives
Durada: 4 hores
Data: 3 novembre

Seu de TARRAGONA. Novetats 
en l’IVA i reforma fiscal 
Data: 4 de novembre

Seu de GIRONA. Fiscalitat  
de la crisi matrimonial 
Durada: 4 hores
Data: 5 de novembre

IVA i operacions 
intracomunitàries
Durada: 8 hores
Data: 5 i 10 de novembre
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Reforma fiscal i societats 
patrimonials
Durada: 3 hores
Data: 10 de novembre

Fiscalitat d’esportistes
Durada: 4 hores
Data: 10 de novembre

El marc fiscal de les fundacions 
a Catalunya i a Espanya 
Durada 10,5 hores
Data: 10 i 17 de novembre

Seu de GIRONA. Repàs d’IVA 
Durada: 3 hores
Data: 17 de novembre

Seminari d’operacions 
vinculades: casos pràctics
Durada: 6 hores
Data: novembre

ÀREA MERCANTIL

Taller de mediació sobre l’acord 
extrajudicial de pagaments:  
el paper del mediador
Durada: 8 hores
Data: 8 i 14 d’octubre

Curs pràctic d’interposició de 
demanda davant el jutjat social i 
la celebració dels actes de judici
Durada: 6 hores
Data: 8 i 15 d’octubre

Expert en mediació mercantil 
(semipresencial)
Durada: 100 hores
Data: del 14 d’octubre al 18 de 
desembre (3 sessions presencials)

Expert en mediació en economia 
i empresa (semipresencial)
Durada: 170 hores
Data: del 14 d’octubre al 15 de febrer 
de 2016 (5 sessions presencials)

Màster en Reestructuring  
i Concursal. Reestructuring, 
Mediació i Administració 
Concursal
Durada: 165 hores
Data: del 20 d’octubre de 2015 al 
9 de juny de 2016

Tractament laboral  
de la retribució dels 
administradors
Durada: 3 hores
Data: 21 d’octubre

Curs en reestructuring (màster 
en Reestructuring i Concursal. 
Reestructuring, Mediació i 
Administració Concursal)
Durada: 42 hores
Data: del 22 d’octubre al 9 de 
desembre

11è Fòrum Concursal
Data: 11 i 12 de novembre

ÀREA JURÍDICA

Direcció i gestió de fundacions 
i altres entitats no lucratives
Durada: 41,5 hores
Data: 3, 10, 17 i 25 de novembre, 
i 1 i 15 de desembre

El marc legal de les fundacions 
a Catalunya i a Espanya
Durada: 12 hores
Data: 3 i 10 de novembre

Relació laboral i enquadrament 
en Seguretat Social. Treballadors 
autònoms econòmicament 
dependents i falsos autònoms
Durada: 9 hores
Data: 6 i 13 de novembre

El marc fiscal de les fundacions 
a Catalunya i a Espanya
Durada: 10,5 hores
Data: 10 i 17 de novembre

Reclamació per danys i perjudicis 
derivada d’un accident de treball  
o malaltia professional
Durada: 6 hores
Data: 18 i 25 de novembre

La gestió de les persones en 
les organitzacions no lucratives
Durada: 7,5 hores
Data: 25 de novembre

El lideratge a les organitzacions 
no lucratives
Durada: 3 hores
Data: 25 de novembre

ÀREA FINANCES

Planificació financera per al 2016
Durada: 16 hores
Data: 20 i 26 d’octubre; 2 i 5 de 
novembre 

Com rebaixar les despeses 
financeres de les pimes?
Durada: 12 hores
Data: 11, 18 i 25 de novembre 

ÀREA EMPRESA

Curs de recuperació de l’IVA de 
factures impagades amb la 
nova legislació 2015
Durada: 8 hores
Data: 5 i 8 d’octubre

Direcció estratègica de despatxos 
professionals: Pla d’acció 2016
Durada: 16 hores
Data: 5, 13, 19 i 26 d’octubre

Autodiagnosi per a pimes  
i microempreses
Durada: 8 hores
Data: 3 i 5 de novembre

Practica l’anglès professional: 
Business and companies 
valuation in an international 
environment
Durada: 4 hores
Data: 10 i 12 de novembre

Programa de desenvolupament 
d’habilitats directives per al 
lideratge femení. 3a edició
Durada: 25 hores
Data: 16, 23 i 30 de novembre; 
14 de desembre; 7 de març 2016

ALTRES ÀREES

Iniciació i consolidació de 
coneixements sobre taules 
dinàmiques d’Excel
Durada: 5 hores
Data: 1 d’octubre

Seu de TARRAGONA. Programa 
de millora de la productivitat 
professional amb Microsoft Office 
Durada: 6 hores
Data: 6 d’octubre

Despatx 2.0: riscos legals i 
solucions a les xarxes socials
Durada: 3 hores
Data: 15 d’octubre 

Com confeccionar i controlar  
el pressupost mitjançant les 
taules dinàmiques d’Excel
Durada: 8 hores
Data: 20 i 22 d’octubre 

Avaluació d’inversions: 
infraestructures urbanes  
i de transports. 4a edició
Durada: 27 hores
Data: 6, 13, 20 i 27 d’octubre  
i 3 de novembre

Perfeccionament de l’Excel 
per a economistes i auditors 
amb aplicacions d’ús quotidià
Durada: 8 hores
Data: 8 i 14 d’octubre

Postgrau en Economia Verda. 
2a edició
Durada: 108 hores
Data: del 14 d’octubre de 2015 
al 15 de juliol de 2016

Seu de TARRAGONA. 
Aplicació pràctica de  
les taules dinàmiques  
amb Excel a l’auditoria, 
comptabilitat i finances 
Durada: 7 hores
Data: 22 d’octubre 

ERP per a economistes
Durada: 5 hores
Data: 24 d’octubre

Gestió eficient del correu 
electrònic i bones pràctiques 
per a la gestió del temps
Durada: 4 hores
Data: 29 d’octubre

Seu de GIRONA. Gestió  
del talent organitzatiu 
Data: octubre

Business English
Durada: 45 hores (30 sessions)
Data: octubre 2015-febrer 2016

Français des Affairs
Durada: 45 hores (30 sessions)
Data: octubre 2015-febrer 2016

Access com a eina d’anàlisi i 
avaluació per a economistes 
i auditors
Durada: 8 hores
Data: 3 i 5 de novembre

Aplicació pràctica de  
les taules dinàmiques  
amb Excel a la gestió 
financera, comptable  
i auditora
Durada: 8 hores
Data: 10 i 12 de novembre

Principals funcionalitats  
i productivitat avançada  
amb l’Excel
Durada: 6 hores
Data: 17 i 19 de novembre
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l Juvilis Cosmetics. Anastasi 
Puig i Miguel Galeón presenten 
una línia cosmètica amb una nova 
tecnologia, Deliveytrans®, que po-
tencia l’absorció a través dels fol-
licles (porus) de la pell i aconse-
gueix millors resultats i més ràpids 
respecte a un cosmètic estàndard, 
també incorpora ingredients fi ns 
ara exclusius de la medicina estèti-
ca. Requereixen 100.000 euros 
per a la promoció i expansió nacio-
nal i internacional de la marca.

l Chilikids. Desenvolupen aplica-
cions infantils educatives, per a 
mòbils i tauletes, que fomenten la 
creativitat dels nens i estimulen el 
seu aprenentatge a base de jugar. 
Presenta Nea Bautista, que neces-

sita 500.000 euros per desenvolu-
par noves aplicacions, contractar 
talent programador, màrqueting i 
internacionalització.

l Planreforma. Laura Núñez 
presenta el portal on planifi car 
una obra, connectant particulars, 
professionals i marques i emma-
gatzemant big data de la cons-
trucció. L’únic calculador i com-
parador de reformes en temps 
real. Busquen 150.000 euros en 
segona ronda d’inversió, després 
d’arribar al break even per gua-
nyar quota de mercat (75% en 
publicitat i vendes) i continuar de-
senvolupant la seva tecnologia.

l Dineyo. Primera aplicació mòbil 
que et paga per les teves compres 
i les dels teus amics en establi-
ments comercials a prop teu, així 
facilita al comerç de proximitat 
l’adquisició i fi delització de clients. 

Tot bon projecte, gestionat per un 
bon equip, troba inversors i, per 
tant, fi nançament. Hem comuni-
cat un bon projecte (núm. 152 de 
l’Informatiu de l’Economista) i, si 
la clau per a l’inversor és l’equip i 
no la idea, ara ens toca presentar 
un bon equip, creïble, compro-
mès i fi able, si volem que l’inver-
sor continuï confi ant a invertir en 
el nostre projecte i en nosaltres. 

Un bon equip 
És aquell que...
l Té un líder clar que se sap en-
voltar de talent, que ha invertit 
temps a buscar al seu equip, que 
transmet, sedueix i motiva per-
manentment el seu equip, accio-
nistes, clients, proveïdors i comu-
nitat en la qual es mou.

l Pot demostrar a l’inversor que 
és un equip d’èxit, complet, amb 
funcions ben defi nides i que domi-
na l’activitat en la qual s’han fi cat.

l És honest, amb passió, amb 
sentit comú, tenaç, valent, orientat 
als resultats, creatiu i fi able.

l Capaç de gestionar i evolucionar.

l Sabrà adaptar-se als canvis, 
necessitats i incidències que va-
gin sortint.

l Sabrà portar a terme l’execució 
del projecte.

Per últim, tots sabem que un bon 
projecte fracassarà amb un mal 
equip i un bon equip serà capaç 
de fer la volta a un mal projecte, 
adaptar-lo i convertir-lo en un pro-
jecte d’èxit.

14è Fòrum Economistes BAN
El 18 de juny es van presentar vuit 
interessants projectes, d’un bon 
nivell, de sectors diversifi cats i amb 
potencial de futur, aquests van ser:

l The Payro. És una plataforma 
on-line que permet a les pimes, 
des del seu compte local i sense 
tenir compte multidivisa, fer i rebre 
pagaments en més de deu divises, 
amb un estalvi important de co-
missions respecte als bancs. Pre-
senta Pablo Ruiz, sol·liciten 
100.000 euros per tal de sortir al 
mercat i el cash burn rate dels pri-
mers nou mesos.

l Omnia Pools. Miguel Ángel Gil 
presenta la primera plataforma 
multifabricant per comercialitzar 
productes per a piscines, facilita un 
nou canal a cost variable als fabri-
cants monolínia per arribar a un 
client i mercat global. Necessiten 
300.000 euros per a l’obertura de 

delegacions internacionals i llançar 
del portal B2C internacional.

l Transplant Biomedicals. Ignasi 
Heras ens presenta un dispositiu 
de preservació i transport d’òrgans 
per a transplantaments amb la tec-
nologia única, pròpia i patentada 
Sonocare, que incrementa el poder 
de preservació entre dos i quatre 
vegades més que l’actual gold 
standard mundial. Dins de l’amplia-
ció de 300.000 euros cerquen 
82.000 euros per desenvolupar i fer 
el prototipatge fi nal del dispositiu.

l Apparcando. Faciliten el llo-
guer per hores de places d’apar-
cament privades durant el temps 
que els seus propietaris no les uti-
litzen, per mitjà de les tecnologies 
mòbils. Presenta Vicente Ben-
lloch, necessiten 160.000 euros 
per millorar el producte, màrque-
ting i penetració a Barcelona.

Presenta Lluís Florit, que necessita 
100.000 euros per a desenvolupa-
ment de producte i màrqueting.

Préstecs participatius 
IFEM - Coinvertint amb 
Business Angels per 
accelerar el pla de negoci
David Sola, economista, analista 
d’inversions de l’ICF, exposa 
aquesta línia com “una eina que 
tenen els emprenedors per accele-
rar els seus negocis”.

IFEM, mitjançant la línia de prés-
tecs participatius en coinversió 
amb Business Angels, fi nança 
amb inversors privats projectes di-
rigits a la creació de noves empre-
ses o empreses en fases inicials.

Aquest cofi nançament es fa mit-
jançant préstec participatiu, un ins-
trument fi nancer a mig camí entre 
els préstecs tradicionals i el capital. 

El seu import pot arribar a igualar 
aquell que han aportat els inver-
sors privats amb un màxim de 
200.000 euros i amb un mínim de 
50.000 euros.

IFEM ja ha fi nançat per mitjà 
d’aquesta línia un total de 37 start-
ups amb un import desemborsat 
superior als 4,5 milions d’euros.

La tramitació de les sol·licituds es 
fa a les xarxes d’inversors privats 
homologades, com Economistes 
BAN, on el projecte emprenedor 
hagi aixecat inversió.

Com a cloenda es va mantenir 
l’habitual networking de conne-
xió entre emprenedors i inver-
sors. Si esteu interessats en al-
gun dels projectes, en ampliar la 
seva informació i contactar amb 
els emprenedors, feu-nos-ho sa-
ber a economistesban@cole-
conomistes.cat. n

* Segon article d’una sèrie de tres.

MIQUEL SACRISTÁN
Economista i director d’Economistes BAN
economistesban@coleconomistes.cat

Troba inversors per als teus 
projectes.* Un bon projecte (II)

A L  V O S T R E  S E R V E I
Economistes BAN

300.000 euros per a l’obertura de 300.000 euros per a l’obertura de 300.000 euros per a l’obertura de 300.000 euros per a l’obertura de 

sita 500.000 euros per desenvolu-sita 500.000 euros per desenvolu-

Un bon projecte fracassarà amb un mal 
equip i un bon equip serà capaç de fer 
la volta a un mal projecte, adaptar-lo 

i convertir-lo en un projecte d’èxit
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Xarxes socials

la qual cosa es tradueix en una re-
ducció de l’índex d’abandonament 
i una reputació més alta del centre. 
El fl ux es confi gura com un actiu de 
gran valor i un avantatge competitiu 
per als centres d’educació. En 
aquest sentit, es crida al desenvolu-
pament d’iniciatives orientades a 
potenciar els precursors del fl ux en 
aquest tipus d’entorns, com algu-
nes de les següents.

En primer lloc, creiem molt conve-
nient que les institucions educati-
ves aconsegueixin que l’estudiant 
dediqui tot el temps que sigui ne-
cessari a fer les activitats formati-
ves presentades en l’entorn virtu-
al. És essencial que les activitats 

siguin prou agradables i que l’in-
volucrin de tal manera que no li 
importi dedicar-se a elles. Això 
farà que el temps li passi molt de 
pressa, el que es considera una 
sensació molt atractiva per part de 
l’estudiant. Serien recomanables, 
per exemple, aquelles iniciatives 
que orienten l’estudiant sobre la 
durada aproximada de cada acti-
vitat. Convé també que les acti-
vats que es plantegen presentin 
reptes importants i posin a prova 
les seves habilitats. A més, les tas-
ques o activitats que es dissenyin 
han d’adequar-se a les seves ca-
pacitats, la qual cosa requereix un 
coneixement del perfi l formatiu 
dels estudiants. 

En segon lloc, i per la necessitat de 
concentració per tal de poder en-
trar en estat de fl ux, resulta acon-
sellable que l’experiència de nave-
gació de l’estudiant no es vegi in-
terrompuda. Així, doncs, s’han 

La millora del procés formatiu dels 
estudiants en entorns virtuals 
d’aprenentatge, o entorns e-lear-
ning, resulta cada cop de més in-
terès per als professionals i acadè-
mics a causa del fort augment de 
la formació on-line que ofereixen 
els centres educatius. Una dada 
que posa en evidència aquesta 
tendència és la proporcionada per 
l’Online Business School. Segons 
aquesta institució, el sector de l’e-
learning va moure l’any 2013 més 
de 56.000 milions de dòlars, la 
qual cosa representa un creixe-
ment del 55,2% respecte al 2011. 
Per tal de fer front a aquest repte, 
cada vegada més es consideren 
noves tècniques i elements de di-
ferent índole que permeten enten-
dre i millorar el comportament de 
les persones com a usuaris d’In-
ternet. Destaca últimament el con-
cepte de fl ux, encunyat pel psicò-
leg Csikszentmihalyi el 1975. 
Aquest es descriu com una expe-
riència que s’assoleix quan es fa 
una activitat que d’alguna manera 
comporta un repte i que, a la ve-
gada, es donen les circumstànci-
es adequades per tal que es pu-
guin utilitzar les pròpies habilitats 
per fer-ne front. Quan s’arriba a 
aquest estat, l’individu percep un 
domini sobre el seu entorn, perd la 
seva pròpia consciència i sent que 
el temps passa molt més de pres-
sa implicant-se totalment en allò 
que està fent en aquell moment 
sense prestar cap atenció als al-
tres estímuls de l’entorn. 

El concepte de fl ux es va desen-
volupar originàriament en el camp 
de la psicologia, però la seva apli-
cació també ha tingut lloc en al-
tres àrees de coneixement com la 
sociologia, l’antropologia o el màr-
queting per entendre el comporta-
ment humà en diverses facetes 
com el treball, l’oci, l’educació i 
l’esport, entre d’altres. A més, el 

seu ús s’ha fet extensiu per estu-
diar la conducta de l’usuari a Inter-
net. Així, per exemple, s’ha donat 
l’estudi d’experiències de fl ux de 
l’usuari a diversos entorns virtuals 
com els videojocs o els entorns de 
consum on-line, entre d’altres. En 
aquests tipus d’entorns es cons-
tata la infl uència del fl ux sobre el 
comportament exploratori de 
l’usuari, la seva millor comunicació 
i aprenentatge, entre altres aspec-
tes. Fins i tot, podria dir-se que el 
fl ux propicia la gamifi cació en en-
torns virtuals.

Des de l’àrea de màrqueting dels 
Estudis d’Economia i Empresa de 
la UOC investiguem les implicaci-

ons que té, per a la gestió dels 
centres d’educació que disposen 
d’entorns e-learning, el fet de fa-
cilitar l’estat de fl ux als seus estu-
diants. Demostrem que l’estudi-
ant que experimenta fl ux en 
aquest context se sent més feliç, 
content, satisfet i alegre. La per-
cepció d’aquest tipus d’experièn-
cies òptimes incideix favorable-
ment sobre l’aprenentatge de 
l’estudiant. En entrar, aquest es 
concentra en l’activitat que fa i 
gaudeix de l’acció per si mateixa; 
i reté millor els continguts que se 
li presenten, així se li facilita l’ela-
boració de coneixements. 

Tot això dóna lloc a conseqüències 
positives i desitjables per a la matei-
xa organització que facilita aquest 
estat. L’estudiant té més predispo-
sició a utilitzar l’entorn e-learning i 
una actitud més positiva cap a les 
seves intencions futures de conti-
nuar estudiant en aquests centres; 

d’evitar les distraccions i esperes, i 
assegurar el bon funcionament de 
tots els recursos en línia al servei 
de l’estudiant; a la vegada que fa-
cilitar informació rellevant al desen-
volupament de les seves activitats. 
D’aquí la conveniència que els 
centres d’educació assegurin el 
desenvolupament d’instruments 
d’orientació, i continguts i recursos 
formatius, actualitzats i plenament 
adaptats a les necessitats i reque-
riments dels estudiants. 

En tercer lloc, i donat que el fl ux 
s’aconsegueix també per la per-
cepció de control per part de l’es-
tudiant, és convenient vetllar per 
tal que aquest se senti capaç de 
dominar les seves pròpies accions 
en l’entorn virtual. Se l’ha de dotar, 
per tant, dels recursos adequats 
per tal que es faci amb el control 
de la navegació, pugui anar explo-
rant els continguts i progressi en el 
desenvolupament de les seves 
activitats d’acord amb el seu propi 
ritme. Una navegació intuïtiva, 
intel·ligent i acompanyada d’ins-
truccions clares facilita una per-
cepció més gran de control. Tam-
bé hi contribueixen les iniciatives 
que permeten l’estudiant trobar en 
tot moment el que busca, de ma-
nera que se senti hàbil en la nave-
gació. És apropiat, també, adop-
tar mesures que possibilitin l’adap-
tació del procés de navegació a 
les seves necessitats particulars. 

Finalment, i donada la rellevància 
que té el paper de la interactivitat 
en el fl ux, es recomanable que els 
centres potenciïn la participació 
dels seus estudiants en la modifi -
cació de les formes i continguts 
posats a la seva disposició, d’una 
manera senzilla i àgil. Per això es 
requereix dotar l’entorn virtual de 
múltiples i diverses possibilitats 
d’acció i minimitzar les esperes en 
línia, entre altres aspectes. 

Amb tot, cal recordar que l’aplica-
ció per part dels centres educatius 
d’aquestes iniciatives que prete-
nen facilitar experiències de fl ux en 
línia als estudiants no només be-
nefi cia les mateixes institucions 
sinó també l’estudiant, protagonis-
ta últim d’aquest escenari. n

la UOC investiguem les implicaci-la UOC investiguem les implicaci-

siguin prou agradables i que l’in-siguin prou agradables i que l’in-siguin prou agradables i que l’in-siguin prou agradables i que l’in-

Creiem molt convenient que les institucions 
educatives aconsegueixin que l’estudiant 

dediqui tot el temps que calgui a fer les 
activitats formatives de l’entorn virtual

IRENE ESTEBAN 
Professora de Màrqueting dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC
iestebanm@uoc.edu

Experiències de flux en entorns 
‘e-learning’ per aprendre millor
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