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qualsevol activitat econòmica, per fer rutllar l’economia. La seguretat
la donen les lleis. Unes lleis que es fan per ser complides per tothom.
Això, la seguretat jurídica i l’imperi de la llei és el que millor conforma
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elaboren els representants del poder Legislatiu, uns textos legals que
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i fan complir amb tot el rigor possible –emprant si s’escau la força
legítima- el poder executiu, el tercer poder de l’Estat. Tot un edifici
coronat –i mai més ben dit- per la Corona, la institució que, estan per
sobre de tots, es manté com a pedra angular –i encaix- de totes les
branques que aguanten l’edifici anomenat Estat espanyol.
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“ L’òpera s’ha
democratitzat”
Avui l’òpera és un esdeveniment cultural com qualsevol altre,
apunta Ramon Gener, qui destaca que el Liceu és un teatre
d’avantguarda que ofereix tant òperes del segle XX com una
nova visió del repertori tradicional i dramatúrgic

Aquest any es commemora el bicentenari de Wagner i de Verdi

Quina és la millor manera per apropar-se a l’òpera?
Sense prejudicis. Hi ha qui pensa que l’òpera és quelcom complicat, difícil, llarg, avorrit, per a la qual cal ser expert... i aquesta idea
està totalment allunyada de la realitat. L’òpera avui és un espectacle
com qualsevol altre; és teatre amb música.
Com s’ha d’explicar a l’espectador del segle XXI?
Amb normalitat i sense complexos; com un esdeveniment cultural
més, com ho fem amb el cinema o el teatre.

L’òpera s’ha de viure amb
normalitat i sense complexos;
com un esdeveniment cultural
més, com ho fem amb el cinema
o el teatre

Aquesta ha passat a ser una activitat cultural oberta a tota la
ciutadania?
Sí, avui tothom pot accedir al Liceu a escoltar una representació
d’òpera des de dotze euros.
Quin compositor recomanaria?
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Per a mi és impossible respondre aquesta pregunta. M’agrada tota
la música i l’òpera engloba 400 anys d’història de la música, però és
cert que tothom té el seu compositor, i cal trobar-lo.
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Com es troba?
Escoltant, buscant, de la mà d’un expert que conegui què t’agrada,
quines són les teves inquietuds, què t’emociona... Aquest et farà
pensar, t’assessorarà i et formarà. I al final acabaràs trobant allò
que t’agrada, que et fa vibrar i emocionar. I aleshores podràs dir que
aquell és el teu compositor.
Quan comença la seva vinculació amb l’òpera?
De petit, quan anava al Conservatori del Liceu a estudiar piano. La
meva mare ens portava a mi i a les meves germanes a tots els assaigs que feien al Conservatori i a casa sempre s’escoltava òpera.
Sempre la tenia present i alguna cosa em va calar... Ara m’agrada
tot tipus de música.
Aquest any es commemora el bicentenari de Wagner i de Verdi. Com s’està celebrant al Liceu?
Coincideixen els dos aniversaris, ja que els dos compositors més
paradigmàtics del segle XIX van néixer el 1813. Enguany el Gran
Teatre del Liceu ha obert la temporada amb La forza del destino, de
Verdi. En el cas de Wagner, per commemorar-ho el teatre operístic
inicia una nova Tetralogia que durarà les pròximes quatre temporades sota la direcció musical de Josep Pons i la posada en escena de
Robert Carsen. El pròleg de la tetralogia Der Ring des Nibelungen
(L’anell dels nibelungs) fou estrenat al Teatre Reial de Munic el 22
de desembre de 1869 i al Gran Teatre del Liceu el 30 de març de
1910.

la societat, com un esdeveniment cultural més. També cal destacar
que la història del Liceu i de l’òpera a Catalunya és molt particular.

També cal destacar que abans d’iniciar la temporada, els solistes
del festival de Bayreuth (Alemanya) van representar i cantar tres
obres de Wagner. Es tracta d’un fet històric, ja que Bayreuth és
un teatre creat per Wagner per representar les seves obres. Ara el
dirigeixen les seves besnétes i només s’han desplaçat en tres ocasions; dues d’elles a Barcelona, el 1955 i el 2012, aquesta darrera
com a preludi a la celebració de l’aniversari del cèlebre compositor
alemany.

La crisi també afecta el món de l’òpera?

Per què s’afirma que Barcelona és wagneriana?
En un moment en què només es representava òpera italiana, a Barcelona va irrompre Wagner el 16 de juliol de 1862 en què s’interpretà per primera vegada la marxa de Tannhäuser cantada pels obrers
de la coral d’Anselm Clavé i les veus femenines del cor del Liceu
als desapareguts Parcs Elisis -situats a les illes de cases entre els
carrers d’Aragó, de Pau Claris, passeig de Gràcia i de la Diputació-.
Alhora, l’obra de Wagner va ser present el març de 1883 al Liceu,
on es va fer una ofrena floral a l’escenari amb motiu de la mort del
compositor alemany.
Encara existeix aquella burgesia catalana que recolzava l’òpera i la cultura?
El 2013 la burgesia existeix, però són les administracions públiques
les que es fan càrrec de moltes institucions culturals i són aquestes,
juntament amb els mecenatges per part de les empreses i alguns
particulars, qui aporten els diners perquè funcionin.
Aquest paper ara el fa més l’administració?

On rau aquesta particularitat?
Tots els teatres d’òpera tenen una llotja reial, menys el Liceu, perquè aquest no es va fer amb els diners de cap Estat, sinó que el va
fer la burgesia catalana. Per aquest motiu, era propietat dels burgesos que tenien un interès per la cultura i volien tenir el seu propi
teatre per escoltar òpera.

Avui gairebé tot està en crisi. El món de l’òpera ha canviat molt en
els darrers vint anys i ara és un espectacle més que ha d’intentar sobreviure a la situació actual i que ha d’aconseguir atraure i entretenir
el públic. Podem dir que l’òpera s’ha democratitzat.

Sóc llicenciat en Ciències
Econòmiques, però tinc una
persona de confiança que
és qui s’encarrega de portar
la comptabilitat, em resolt tots
els dubtes i fa que tot sigui
més fàcil

Sí, els temps canvien. El Liceu ha patit dos incendis i després del
segon va passar a ser de titularitat pública i es viu, per part de tota

El Liceu, especialment des que es va posar en funcionament de nou després del segon incendi, ha portat a
terme una tasca espectacular per aconseguir estar a l’alçada dels millors teatres europeus

ENTREVISTA

Celebració del
Bicentenari Wagner
a Catalunya
El Col·legi ha volgut participar en els actes de celebració del Bicentenari Wagner a Catalunya per la qual cosa ha signat un conveni
amb l’Associació Amics del Liceu. Els gestors, col·laboradors, familiars i amics van poder assistir, amb preus especials, al cicle adreçat
al públic en general sobre L’anell del Nibelung que va tenir lloc entre
els mesos de novembre i febrer a càrrec de Ramon Gener –conductor del programa Òpera en Texans – i el Grup Wagner d’Amics del
Liceu. L’Anell del Nibelung o Tetralogia, les quatre òperes wagnerianes per excel·lència, narren els esdeveniments que es produeixen
en un món poblat per déus, herois, éssers mitològics i mortals, a
causa de l’ambició per posseir un anell que atorga el domini absolut
de tots els móns. Es van dedicar dues sessions a cadascun dels
quatre capítols de la Tetralogia: una primera que donava un enfocament més teòric amb una conferència a càrrec de Ramon Gener i
una segona que va consistir en una projecció documentada a càrrec
del Grup Wagner d’Amics del Liceu en la qual, tot seguint el fil argumental de cada capítol, es van poder veure diferents produccions
d’arreu del món per tal de valorar els canvis en les posades en escena així com les diferències en la interpretació vocal al llarg dels anys.
Més informació dels actes de celebració del Bicentenari Wagner a:
www.bicentenariwagner.cat

Què aporten Barcelona i Catalunya al panorama operístic?
El Liceu, especialment des que es va posar en funcionament de
nou després del segon incendi, ha portat a terme una tasca espectacular per aconseguir estar a l’alçada dels millors teatres europeus.
Avui és un teatre d’avantguarda que ofereix tant òperes del segle
XX com una nova visió del repertori tradicional i dramatúrgic. El seu
director artístic, Joan Matabosch, ha portat al Liceu moltes òperes
que no s’hi feien i ha estat l’artífex d’aquesta renovació.
Per acabar, i tenint en compte que aquesta entrevista es publica a la revista del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, vostè compta amb un gestor administratiu?
Sí, encara que sóc llicenciat en Ciències Econòmiques, tinc una persona de confiança que és qui s’encarrega de portar la comptabilitat,
em resolt tots els dubtes i fa que tot sigui més fàcil. Jo no tinc temps
per dedicar-m’hi i a mi em va perfecte! Valoro molt la seva feina.
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El món de l’òpera ha canviat molt en els darrers vint anys i ara és
un espectacle més que ha d’intentar sobreviure a la situació actual
i que ha d’aconseguir atraure i entretenir el públic

OPINIÓ

El blanqueig
de capitals
JOSEP RIBA CIURANA
Advocat
Professor Associat de Dret Penal
de la Universitat Autònoma de Barcelona

La normativa de prevenció i repressió del blanqueig de capitals
té com a objectiu principal impedir que les persones que
han obtingut un benefici econòmic procedent d’una activitat
delictiva, en puguin gaudir.
Les modalitats per blanquejar diners són múltiples. El SEPBLAC
(Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de
Capitals i Infraccions Monetàries) ha identificat diversos canals, com
són el sector immobiliari, els circuits financers, la utilització de diners
en efectiu, el frau d’IVA, les empreses gestores de transferències, la
creació d’empreses amb guanys fictícies, l’adquisició de béns d’alt
valor (quadres, pedres precioses), etc.
Però el SEPBLAC també inclou els consultors i assessors jurídics
o financers, als que necessàriament acudeixen les persones
que pretenen realitzar accions de blanqueig, atesa la complexitat
legislativa i la importància de les inversions.
Per això, s’han anat elaborant una sèrie de normes d’obligat
compliment per prevenir i perseguir el blanqueig de capitals, tot i
que és la Llei 10/2010 i el seu reglament la normativa de referència,
i que afecta nombroses activitats i nombrosos professionals. En cas
d’inobservança d’aquestes conductes, es preveuen sancions amb
elevades quanties (de 60.000€ a 1.500.000€). A més, el Codi Penal
castiga una sèrie de conductes relatives al blanqueig de capitals amb
penes de presó (Art. 301 a 304 CO), sent d’especial importància la
modalitat imprudent de l’Art. 301. 3r CP.
SUBJECTES OBLIGATS. ELS GESTORS ADMINISTRATIUS
Els articles 1r i 2n de l’Estatut Orgànic dels Gestors Administratius
(EOGA), defineixen els gestors com a professionals que de forma
habitual, professional i retribuïda, es dediquen a promoure, sol·licitar
i realitzar tota classe de tràmits que no requereixen l’aplicació de la

S’han elaborat una sèrie
de normes d’obligat
compliment per prevenir i
perseguir el blanqueig de
capitals, tot i que és la Llei
10/2010 i el seu reglament
la normativa de referència,
i que afecta nombroses
activitats i nombrosos
professionals. En cas
d’inobservança d’aquestes
conductes, es preveuen
sancions amb elevades
quanties (de 60.000€ a
1.500.000€)

Des d’aquesta perspectiva i atenent l’àmbit de l’activitat genèrica
descrita, els Gestors Administratius no estarien obligats al
compliment de la normativa administrativa de referència. Però,
els gestors administratius no limiten la seva activitat a aquestes
concretes disciplines professionals, si no que és més àmplia. La
Llei 10/2010 enumera com a subjectes obligats al compliment
de les normes allà descrites, entre d’altres, les companyies
asseguradores, els comptables externs, els assessors fiscals, així
com els professionals independents, quan participin en la concepció,
la realització o l’assessorament d’operacions per compte de clients
relatius a la compravenda de béns immobles o entitats comercials,
gestions de fons, valors o d’altres actius.
També són subjectes obligats, aquells que actuen per compte de
clients en qualsevol operació financera o immobiliària, persones
que amb caràcter professional ofereixen serveis de constitució de
societats, tinguin funcions de direcció o secretaria, que facilitin un
domicili fiscal o una adreça comercial, postal, administrativa, i altres
serveis relacionats amb una societat.
Per això, en la mesura que els membres del col·lectiu dels Gestors
Administratius desenvolupin un o alguns d’aquests serveis, estaran
obligats a seguir les pautes marcades per la normativa a fi que
adoptin les mesures necessàries per participar de forma activa en
la prevenció del blanqueig de capitals, i cal recordar, una vegada
més, que la inobservança d’aquestes normes pot donar lloc a greus
sancions administratives.
Les principals obligacions que han de seguir els membres dels grups
de subjectes obligats, poden agrupar-se en:
a) Identificació prèvia de les persones físiques o jurídiques amb
les que es relacioni professionalment, conèixer la seva activitat,
adoptar mesures per comprovar la identitat real i el propòsit real del
negoci, tot prohibint mantenir relacions de negoci amb entitats en
què la seva estructura de propietat no s’hagi pogut determinar.
La Llei 10/2010 aclareix que aquestes mesures s’aplicaran de forma
més o menys intensa en funció del risc i depenent del tipus de client,
la relació de negocis, el producte o l’operació. Aquest aclariment
permet al gestor administratiu valorar el risc de l’operació i les
necessitats de sol·licitar o no tota la informació a la qual hem fet
referència anteriorment.
Allò realment important serà poder demostrar en el futur i, davant
una possible operació en la qual s’hagi intervingut professionalment
(en aquest cas, un gestor administratiu), que es va desenvolupar
una anàlisi prèvia del risc i que es van utilitzar aquelles mesures que
tenien l’abast adequat en vista al risc observat.
b) Obligació d’abstenir-se de realitzar operacions sospitoses i
comunicació al SEPBLAC
Si de l’anàlisi prèvia de l’operació de negoci o la sol·licitud de serveis
professionals, es genera una sospita sobre la bondat de la pretensió,
els subjectes obligats han de rebutjar la proposta. En el cas que
aquests dubtes, sospites o recels apareguin durant el curs de la
relació, s’exigeix la comunicació al SEPBLAC.
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c) Obligació de guardar els documents
S’obliga a conservar la documentació en què es formalitzi el
compliment de les obligacions establertes en la Llei, durant un
període mínim de deu anys.
d) Mantenir la confidencialitat de la comunicació al SEPBLAC
En el cas que s’estigui examinant una determinada operació, els
subjectes obligats no poden revelar ni al propi client ni a tercers
aquesta circumstància, ni durant l’anàlisi prèvia ni posteriorment a la
comunicació d’informació al SEPBLAC.
Aquesta obligació genera alguns dubtes, atès que la relació que uneix
un gestor administratiu i el seu client és una relació de confiança.
D’aquí que la Llei commina a aplicar les mesures de diligència
deguda, quan existeixin dubtes sobre la veracitat o l’adequació de
les dades obtingudes.
A més, la Llei desenvolupa unes mesures reforçades de diligència
deguda quan es presenta una operació d’alt risc així com una altra
sèrie d’obligacions més comprensibles, com és l’obligació d’ajudar
el SEPBLAC en les seves tasques d’investigació, establir mesures
de control intern amb el fi de poder detectar possibles infractors,
formar el personal de les empreses o dels despatxos col·lectius,
entre d’altres.
EL DELICTE DE BLANQUEIG DE CAPITALS
Els articles 301 a 304 del Codi Penal castiguen una sèrie de conductes
relatives al blanqueig de capitals. A més de la naturalesa pròpia de
repressió que té la norma penal, es vol impedir que béns d’origen
il·lícit, no puguin ingressar en els circuits econòmics normals sense
que es pugui detectar el seu origen i la seva naturalesa.
Els tipus fraudulents requereixen que l’autor tingui coneixement de
l’existència d’un delicte previ. En la mesura en què el professional (en
aquest cas, el gestor administratiu) conegui aquesta circumstància
i sàpiga que el servei que es demanda, està relacionat amb béns
derivats d’un delicte o d’una altra operació prèvia de blanqueig
de capital (encara que no hi hagués intervingut), podrà tenir
responsabilitat penal de conformitat als articles 301 del Codi Penal.
L’article 301.3 del CP regula la modalitat imprudent (castigada
fins a 2 anys de presó i multa del tant al triple del valor econòmic
de l’operació del blanqueig), tot sent suficient la intervenció no
intencional, i desenvolupant algun dels comportaments descrits. Ara
bé, cal aclarir que l’article 301.3 del CP exigeix que la imprudència
sigui “greu”.
La criminalitat d’aquesta modalitat imprudent es construeix sobre
la base de la inobservança de les mesures de diligència deguda.
D’aquí doncs, que l’incompliment de les exigències o obligacions
derivades de la Llei 10/2010 podria comportar la possible comissió
del tipus imprudent de blanqueig de capitals i, en el seu cas,
permetria establir una primera valoració sobre el frau.
Això no vol dir que l’incompliment d’alguna de les exigències de la
Llei 10/2010 doni lloc, de forma directa i inobjectable, a la comissió
de la modalitat imprudent del delicte de blanqueig de capital, ja que,
reiterem que el tipus exigeix que la imprudència sigui greu. Malgrat
tot, la inobservança d’aquestes mesures serà el primer pas per
poder considerar la seva possible comissió.
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tècnica jurídica reservada a l’advocacia, a més d’actuar davant els
òrgans de les administracions públiques en qualitat de representants
(Art. 32.2 de la Llei 30/1992).
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L’obligació
d’informació
fiscal sobre
béns a
l’estranger
LUIS MANUEL ALONSO GONZÁLEZ
Catedràtic de Dret Financer i Tributari,
de la Universitat de Barcelona
Membre de la CEFIT del Col·legi de Gestors
Administratius de Catalunya

Una de les principals raons per regularitzar fa uns mesos va ser,
per descomptat, que a principi d’aquest any entraria en vigor
l’obligació d’informar a Hisenda sobre els béns i drets que els
espanyols tenen a l’estranger. Aquesta obligació, prevista a la
Llei 17/2012, de 29 d’octubre, es farà efectiva a partir de l’1 de
febrer i comptarà per al seu compliment els mesos de febrer,
març i abril de 2013. En anys venidors s’avançarà la seva exigència al mes de gener i comprendrà el primer trimestre natural de cada any. És obvi que si l’Agència Tributària anava a
tenir coneixement del patrimoni ocult més enllà de les nostres
fronteres el 2013, era convenient aprofitar l’oportunitat de regularitzar-ho l’any 2012. Però la previsió que Hisenda anava a
accedir a aquesta informació anava fonamentada en un sever
règim sancionador i en conseqüències summament negatives
que recaurien sobre l’incomplidor d’aquesta nova obligació tributària. Desenvolupem els seus aspectes principals.
1. L’obligació recau sobre subjectes residents, establiments permanents i ens dels regulats en l’art. 35.4 de la LGT que siguin “titulars
reals”, d’acord amb el significat que aquest terme té en la legislació
de blanqueig.
2. L’obligació es refereix als comptes corrents, d’estalvi, imposicions,
etc., a valors, assegurances de vida o invalidesa, rendes temporals o
vitalícies, immobles o drets reals d’ús i gaudi sobre aquests, etc. La
concreció d’aquests aspectes, i de molts altres de la regulació que
comentarem, la trobem en el desenvolupament reglamentari que
s’ha efectuat introduint diversos preceptes en el Reglament General
de Gestió i Inspecció (vegeu nous articles. 42 bis, 42 ter i 54 bis).

Ens espera un règim
draconià. I que ningú
s’enganyi. Això és
només el principi.
Recordin que s’acaba
de reformar el Codi
Penal en matèria de
delicte fiscal

4. Per a cadascuna de les classes d’elements patrimonials es detalla
el conjunt de dades que han de ser declarades i que, en general,
impliquen una exhaustiva tasca d’identificació d’aquests elements,
de la seva antiguitat i del seu valor o saldo a 31 de desembre de
cada any. S’està a punt d’aprovar una ordre ministerial que aprovarà
el model d’emplenament, el 720, i en el qual es concretarà el volum
d’informació que s’ha d’aportar. La seva presentació serà telemàtica
i caldrà veure fins a quin punt no comporta massa problemes tècnics
d’emplenament.
5. Es relleva de l’obligació de declarar les entitats exemptes en l’impost sobre societats, en aquells supòsits en què els elements patrimonials en qüestió ja estan identificats en la comptabilitat, en aquells
casos en què les entitats de crèdit ja han informat a Hisenda i, un
punt important, també en aquells supòsits en què el saldo mitjà del
quart trimestre, quan es tracti de comptes corrents, o el que hi havia
a 31 de desembre, és inferior a 50.000 €. El mateix límit quantitatiu
funciona per valors i immobles i sobre els seus drets, i és destacable
la dada que inicialment aquesta quantia era de 20.000 €. Sens dubte,
s’ha preferit concentrar esforços en elements patrimonials de certa
rellevància. Cal tenir en compte que en pocs mesos l’Agència Tributària rebrà informació important i abundant com a fruit de la declaració
tributària especial, les declaracions complementàries que l’amnistia
fiscal ha provocat i, ara, la declaració de béns i drets a l’estranger,
de manera que sembla sensat deixar de banda el setge als elements
patrimonials, diguem-ne, de menys valor.
6. El règim sancionador encarregat d’acovardir els possibles incomplidors consisteix, primerament, a qualificar com a infracció molt greu la
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no presentació en temps i forma o la presentació incompleta, inexacta
o amb dades falses de la declaració informativa de què parlem. I, en
segon lloc, i això és molt transcendent, en unes sancions pecuniàries
exorbitants: multes de 5.000 € per cada dada omesa o de 10.000 €
per cada conjunt de dades i sempre amb un import mínim de 10.000
€. Aquestes sancions poden rebaixar-se a la meitat si la presentació
de la declaració es fa fora de termini sense requeriment previ.
7. Això no és tot. Ha cridat molt l’atenció i ha escandalitzat l’opinió pública que, com a mitjà de pressió extrem, s’hagin reformat les lleis de
l’IRPF i de l’impost sobre societats per tal que quan es descobreixi un
d’aquests elements patrimonials que havia d’haver estat declarat en
el model 720 i no es va fer, es consideri guany patrimonial no justificat
amb un règim agreujat. Així, es preveu la seva integració en el període
no prescrit més antic, llevat que s’acrediti que les rendes es van declarar o que les rendes no declarades provenen de períodes “respecte
dels quals no tingués la condició de contribuent per aquest impost”.
Semblant mecanisme recorre bastament a la imprescriptibilitat de la
renda tributable com a fórmula coactiva que equival, a la pràctica, a
posar en el mateix nivell de desvalor una infracció administrativa com
aquesta amb els delictes de lesa humanitat. Però hi ha evidents diferències entre aquests i la defraudació fiscal, sobretot quan aquesta no
és delicte i no diguem si, a més, com succeeix amb la resta de guanys
patrimonials, es pot demostrar la seva antiguitat en el temps i, per
tant, la prescripció de la pretensió de la hisenda pública.
8. Finalment, es disposa que, en els casos als quals ens referim en
l’apartat anterior, s’apreciï sempre infracció molt greu i es sancioni
amb multa del 150%.
Queda clar el règim draconià que ens espera. I que ningú s’enganyi.
Això és només el principi. Recordin que s’acaba de reformar el Codi
Penal en matèria de delicte fiscal. I pensin que si amb els cops de
destral propinats el 2012 s’ha aconseguit fregar els objectius de dèficit el mateix es durà a terme l’any 2013 per seguir en l’anomenada
via de “consolidació fiscal”.
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3. L’obligació s’ha de complir en els terminis assenyalats més amunt
i cada any. Tanmateix, es dispensa de la seva reiteració quan l’increment de valor dels béns i drets objecte de la declaració no ha
augmentat en més de 20.000 € respecte de l’any anterior. El cas dels
titulars reals és diferent però han de presentar la declaració tot i que
durant l’any s’hagi extingit aquesta titularitat.
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“ Tenir estudiants en
pràctiques enriqueix i
el benefici és mutu”
AURORA RODÉS
Gestora Administrativa

Aurora Rodés és gestora administrativa i forma part de diferents comissions del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Filla de gestor administratiu, aposta per ajudar els futurs gestors oferint-los la possibilitat de realitzar les pràctiques
del màster, de forma presencial o virtual, al seu despatx.
Des de quan teniu alumnes en pràctiques a la gestoria?
Quan es va impulsar el màster en Gestió Administrativa per part de
l’ISGAC i la Universitat Abat Oliba – CEU i ens ho van proposar. Vam
acceptar i aquest és el quart curs que en tindrem. Primer vam començar amb un alumne, però l’any passat ja en vam tenir dos, un
de presencial i l’altre de virtual, i aquest any repetim amb aquestes
mateixes modalitats. El que és curiós és que l’estudiant virtual és
una noia de Conca. Segur que tenia universitats més properes que
li oferien màsters similars, però va optar pel nostre. Això diu molt a
favor dels nostres estudis!
Quin és el perfil dels estudiants del màster que teniu?
Normalment són persones molt formades, d’entre 25 i 30 anys, i
que tenen experiència professional. Alhora molts d’ells estudien i
treballen, fet que fa que a vegades els sigui difícil compaginar les
pràctiques, però nosaltres els intentem donar el màxim de facilitats.
Quines tasques els demaneu, habitualment?
En tractar-se de persones amb estudis superiors, el que pretenem,
i jo especialment com a tutora seva, és que coneguin el funcionament d’una gestoria que, com la nostra, és integral i fem gairebé
de tot: fiscal, laboral, comptable, transports,vehicles, successions,
etc. Alhora, si hi ha un estudiant que es vol especialitzar en un tema
concret l’ajudem a fer-ho. També els volem transmetre la idea que el
gestor és la persona de confiança del ciutadà i que intenta solucionar-li tots els problemes o les situacions que li planteja.
I en el cas dels alumnes virtuals?
A aquests els preparo la documentació de casos pràctics de la realitat del despatx i els l’envio per correu electrònic. Una vegada revisat
tot el material, el cas, etc., ells aporten el seu punt de vista i conjuntament busquem la solució per resoldre el tema.
Les pràctiques són remunerades?
No, formen part del procés formatiu de l’alumne. Són una assignatura més del màster per avaluar les seves competències, són obligatòries i han de desenvolupar-les durant el segon semestre del curs acadèmic i finalitzar-les abans de la primera setmana de juny. El fet que
no siguin remunerades ja s’estableix en el contracte que se signa.

Tenir un estudiant del
màster en pràctiques és
una experiència positiva;
em permet veure que
la professió no s’acaba,
que hi ha persones
interessades i motivades
per treballar de gestor

I quina valoració creieu que fan els estudiants de les pràctiques?
La impressió que tinc és que estan satisfets. En general sempre hem
intentat fer-los les coses fàcils: si un no podia venir al matí, ho feia
a la tarda, o només uns dies a la setmana, etc., o sigui que tots ens
hem adaptat una mica a les circumstàncies de cadascú. I penso que
l’estudiant ha pogut entendre l’essència de la nostra professió, el fet
que acabes sent la persona de confiança del teu client i que li pots
solucionar moltes situacions.
Considereu necessària aquesta formació pràctica?
És la manera perquè els estudiants del màster no es quedin només
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amb la vessant teòrica i també vegin què és el dia a dia d’una gestoria, la part real, la pràctica.
Per què recomanaríeu comptar amb alumnes en pràctiques?
Crec que el que cal és provar-ho, i després valorar l’experiència. Per
a nosaltres ha estat positiva, i també considero que és bo que entre
tots, els gestors que ja tenim anys d’experiència, posem el nostre
granet de sorra per ajudar que la professió avanci, a formar millors
professionals que seran reconeguts per la societat.
Tot són avantatges, o hi ha algun inconvenient?
Arran de la meva experiència, tot són avantatges. Però repeteixo, el
que recomano és provar-ho.

TALLERS DE TECNOLOGIA APLICADA A LA GESTIÓ
Els alumnes a banda de fer pràctiques també desenvolupen uns
tallers de tecnologia aplicada a la gestió administrativa. Aquests van
tenir lloc el 14 de desembre passat i van versar sobre la gestió de
la signatura electrònica; la gestió de documents; pràctiques en sistemes informàtics de la gestoria administrativa i en prevenció de
riscos laborals.
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Quina valoració feu del fet de comptar amb una persona en
pràctiques?
Per a mi, personalment i professionalment, és una experiència molt
enriquidora i positiva. D’una banda em permet ser conscient que la
professió no s’acaba, que hi ha persones interessades i motivades
per treballar de gestor, i això és molt bo, i de l’altra em permet tenir
una visió actual; els estudiants que hem tingut són persones molt
vàlides, molt preparades –especialment ara que fan casos pràctics
durant el màster- molt ràpides, que també aporten el seu punt de
vista i experiència professional, i es produeix un enriquiment mutu,
una col·laboració que ens beneficia a tots.
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La regla
d’inversió del
subjecte passiu
en el supòsit
de execucions
d’obra
(Anàlisi de la consulta DGT
V2583-12, de 27/12/2012)
JORDI BERTRAN RIBERA
Economista. Assessor fiscal

La Llei 7/2012, de 29 d’octubre, ha introduït, amb efectes de 31
d’octubre de 2012, una sèrie de mesures destinades a la prevenció
del frau en determinades operacions immobiliàries, entre les quals
destaca la introducció de la nova lletra f) l’article 84. U. 2n LIVA.
Aquesta nova lletra suposa l’extensió de la regla d’inversió del subjecte passiu (en endavant ISP) a tota la cadena de l’activitat de construcció entesa en un sentit ampli, ja que aquesta normativa haurà
de ser aplicada a totes les execucions d’obra, amb aportació de materials o sense, així com a les cessions de personal per a la seva
implementació, conseqüència de contractes formalitzats entre el
promotor i el contractista que tinguin per objecte la urbanització de
terrenys o la construcció o rehabilitació edificis, resultant –la regla de
la inversió – igualment aplicable en els casos on els destinataris de
les operacions siguin al mateix temps el contractista principal o altres
subcontractistes en les condicions esmentades.
És clar que aquesta nova norma té un abast molt ampli, ja que afecta
la totalitat de la cadena d’intervinents en l’activitat de construcció:
contractista principal, subcontractistes, proveïdors de cessions del
personal..., la qual cosa implica a priori una certa complexitat pràctica.
Amb l’objecte d’aclarir alguns dels conceptes que han de ser tin-

guts en compte per a la correcta aplicació del precepte, així com
als efectes de delimitar algunes accions pràctiques relacionades
amb la gestió d’aquestes operacions, la Direcció General d’impostos (DGT) ha publicat la consulta vinculant V2583-12, de data
27/12/2012, amb la qual són tractats diferents aspectes que afecten aquest nou supòsit d’ISP. És la pretensió d’aquest treball intentar sintetitzar aquells aspectes tant teòrics com pràctics, que
considerem més rellevants.
1. Anàlisi de les qüestions teòriques recollides en CV 2583-12
En primer lloc, la DGT destaca que perquè resulti d’aplicació el mecanisme d’ISP establert a la nova lletra f) de l’article 84. U.2n LIVA,
resultarà necessari que es compleixin els requisits -subjectius i objectius- següents:
1. El destinatari de les operacions subjectes a l’impost ha d’actuar sota la condició d’empresari o professional (requisit subjectiu).
2. Les operacions realitzades han de tenir per objecte la urbanització del sòl, o la construcció o rehabilitació d’edificacions
(requisit objectiu).
3. Les operacions han de tenir la naturalesa jurídica d’execucions
d’obra, amb o sense aportació de materials, incloses les cessions
de personal necessàries per a la seva realització (requisit objectiu).

Posteriorment, la DGT analitza abastament cadascun del quatre
requisits esmentats; destaquem d’aquest estudi les qüestions següents:
1.1. Pel que fa a la condició d’empresari o professional (EoP)
· Perquè es produeixi la ISP caldrà que el destinatari de l’operació
actuï com a EoP i, per tant, això també s’aplica a ens públics, persones físiques, associacions, cooperatives i altres entitats sense
ànim de lucre, per la qual cosa caldrà que aquests comuniquin
expressament i fefaentment al contractista principal que estan adquirint el bé o el servei, producte de l’execució d’obra, en la seva
qualitat d’EoP.
· Perquè procedeixi el mecanisme d’ISP, quan hi hagi diferents contractistes principals i subcontractistes que hagin efectuïn treballs
per als primers, sempre caldrà que l’execució d’obra en el seu
conjunt pugui qualificar-se d’urbanització de terrenys, construcció
o rehabilitació.
· A efecte d’infraccions i sancions, recordem que l’art. 179 de la
Llei General Tributària assenyala que no s’entendrà comesa una
infracció en aquells supòsits en els quals el subjecte passiu hagi
posat tota la diligència necessària per al compliment de les seves
obligacions tributàries. Amb aquesta finalitat es ressalta la importància que l’empresari que ha efectuat les obres hagi percebut del
destinatari una comunicació que expliciti que aquestes operacions
s’integren en l’àmbit d’un contracte principal, promotor – contractista, que té per objecte la urbanització de terrenys o la construcció
o rehabilitació d’edificacions.
· També assenyala que la regla d’ISP s’aplica a les execucions d’obra
d’un subcontractista, que tinguin com a destinatari un contractista
principal, encara que aquest contractista principal executi l’obra
per a una persona o entitat que no actuï com a EoP i, en aquesta
última operació, no resulti d’aplicació la regla d’ISP.
1.2 En relació amb els conceptes d’urbanització de terrenys i
construcció o rehabilitació d’edificacions
· El procés d’urbanització inclou execucions d’obra com són el subministrament i l’evacuació d’aigües, el subministrament d’energia
elèctrica, les xarxes de distribució de gas, les instal·lacions telefòniques, etc.
· Pel que fa als conceptes de construcció o rehabilitació d’edificacions, s’haurà d’atendre a les definicions recollides a l’article 6 i
art.20.u.22 LIVA, respectivament.
· En el concepte d’edificació s’inclouen, per exemple, els elements
que componen un parc solar –sempre que aquests quedin immobilitzats i permanentment vinculats al sòl-, els aerogeneradors units
al terreny, els dipòsits d’aigua, així com les instal·lacions industrials
també vinculats permanentment al terreny.
1.3 Sobre la relació promotor – contractista principal – subcontractistes
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· Que si les operacions es realitzen de forma aïllada als processos
anteriors no s’aplicarà el mecanisme d’ISP, raó per la qual és necessari que el contractista principal i, en el seu cas, els successius
contractistes comuniquin expressament i fefaentment a aquell que
executi l’obra que aquesta s’integra en el marc d’un contracte principal que té per objecte la urbanització de terrenys o la construcció
o la rehabilitació d’edificacions.
1.4 Sobre el concepte d’execució d’obra
· Per definir el concepte d’execució d’obra, cal tenir en compte la
definició d’arrendament d’obra establert al Codi Civil.
· L’execució d’obra no s’ha de confondre amb el contracte d’arrendament de serveis, ja que en el primer cas el que preval és l’obtenció d’un resultat (l’obra), mentre que en segon cas -l’arrendament
de serveis- l’objecte que es persegueix és la prestació continuada
en el temps i, per tant, el tracte successiu. Només per als contractes d’execució d’obra (arrendament d’obra) resultarà aplicable el
mecanisme d’ISP.
· Recordem que el concepte d’execució d’obra comprèn les installacions d’electricitat, fontaneria, calefacció, la instal·lació de mobles
de cuina, de portes i finestres, ascensors, sanitaris, la construcció
de depuradores, carreteres, aparcaments, jardineria i la demolició
d’edificacions. A aquestes execucions d’obra també se’ls aplicarà la
regla d’ISP sempre que aquestes estiguin immerses en un procés
d’urbanització de terrenys, construcció o rehabilitació d’edificacions.
Pel contrari, no són considerades com a execucions d’obra, entre
d’altres, l’arrendament de maquinària o mitjans de transport, amb
conductor o sense (amb l’excepció que existeixi el compromís que
aquests arrendadors executin tota o part de l’obra), ni el manteniment d’instal·lacions o vies públiques.
· En els contractes mixtos, en els que un mateix contractista s’obliga a prestar serveis i a realitzar execucions d’obra per un preu
únic, operarà la ISP sempre que les prestacions de serveis es
relacionin en l’execució d’una obra consistent en la realització
d’una urbanització de terrenys o de construcció o rehabilitació
d’edificacions.
2. Sobre la meritació de les operacions i l’aplicació del mecanisme d’ISP
· Quant a l’aplicació d’aquesta nova norma, es produirà per a aquelles
operacions meritades a partir del 31 d’octubre de 2012 (data d’entrada en vigor de la Llei 7/2012), per la qual cosa la DGT recorda
quan és produeix la meritació en els contractes d’execució d’obra,
tant en obra pública com privada.
· En el supòsit de certificacions d’obra emeses amb anterioritat al 31
d’octubre, on no s’hagi produït encara el cobrament a aquesta data,
el cobrament posterior a 31 d’octubre suposarà la meritació de l’impost –art. 75.dos LIVA- i, per tant, haver d’aplicar obligatòriament
la regla d’ISP respecte d’aquestes operacions. Això podrà implicar
que s´hagin de rectificar les factures emeses indegudament en
aquest lapsus de temps.
3. En referència a la facturació
· La DGT ens recorda que a l’hora de facturar, l’emissió de factura
s’haurà de portar a terme encara que es produeixi la ISP, i s’hi ha
d’incloure una menció expressa, bé als preceptes de la Directiva,
bé als de la norma nacional o, simplement, dir que el destinatari de
l’operació és el subjecte passiu i, a partir de l’1 de gener de 2013-en
consonància amb el nou Reglament de facturació-, explicitar la menció “inversió del subjecte passiu”.
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4. Aquestes operacions han de ser conseqüència de contractes
directament formalitzats entre el promotor i el o els contractistes principals, si bé, la ISP també es produirà, en els casos
d’execucions d’obra i cessions de personal efectuades pel contractista principal o altres subcontractistes, quan aquestes tinguin
per objecte la urbanització del sòl o la construcció o rehabilitació
d’edificis. En aquest sentit, l’expressió “formalitzats directament”
haurà de ser considerada equivalent a “concertats directament”
entre el promotor i el contractista, qualsevol que sigui la forma oral
o escrita dels contractes realitzats (requisit objectiu).

DELEGACIONS
DELEGACIÓ DE GIRONA

Notificacions
telemàtiques de la
Seguretat Social

11 DESEMBRE
El dia 11 de desembre passat, la Delegació de Girona va organitzar, promoguda per la Tresoreria de la
Seguretat Social, una jornada informativa sobre les
notificacions telemàtiques de la Seguretat Social.
Atesa la importància del tema a tractar, hi van assistir més de 80 persones, entre gestors i empleats.
Els ponents de la jornada van ser: la directora provincial de la Tresoreria de la Seguretat Social, Sra.
Maria del Mar Marqués Serrano; la subdirectora de
Gestió Recaptatòria, Sra. Trinidad Ceide; i la coordinadora del Sistema RED, Sra. Lourdes Vila.

IVA. Modificacions
llei 7/2012
12 DESEMBRE
El dia 12 de desembre passat es va realitzar, amb
una assistència de més de 45 persones, una jornada tècnica de temàtica fiscal. El ponent, el Sr.
José M. Tocornal Ruíz, cap de la Unitat d’Inspecció de l’AEAT de Girona, va tractar diversos temes
en relació amb l’IVA. Entre d’altres cal destacar les
modificacions de la Llei 7/2012 i la Tributació de
determinades operacions immobiliàries en l’IVA, en
particular en les execucions d’obres.

Declaracions informatives
11 GENER
Com cada any, hem començat l’any 2013 organitzant conjuntament amb l’AEAT la jornada sobre les
declaracions informatives. Aquesta jornada es va
realitzar el dia 11 de gener i s’hi van analitzar les

novetats informatives tot donant molta importància
als aspectes pràctics per fer aquest tràmit. La conferència va ser impartida per personal de Gestió i
Informàtica Tributària de l’AEAT de Girona.

DELEGACIÓ DE LLEIDA

Efectes de la reforma
laboral
11 DESEMBRE

La jornada va ser impartida pel Dr. Ignacio García
Ninet, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat de la Universitat de Barcelona, que va exposar
els punts principals objecte de modificació a efectes de localitzar la problemàtica a plantejar.

L’11 de desembre va tenir lloc mitjançant videoconferència una jornada sobre els efectes de la Reforma Laboral en la qual es va fer especial incidència
als expedients de regulació de treball, i es va tractar
des del punt de vista pràctic la problemàtica derivada dels canvis introduïts en els articles 41, 47, 51,
52C, 55 i 56 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre.

També va destacar l’anàlisi del Dr. José Salido Banús, advocat i professor de Dret del Treball i SS de
la UB, amb l’exposició dels principals problemes
i les dificultats aplicatives de la normativa. Alhora
hi van intervenir el Sr. José de Quintana Pellicer,
magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual va analitzar des del seu punt de vista
els principals problemes i les dificultats aplicatives
de la normativa, i el Sr. José Luis Carratalá Teruel,
magistrat del Jutjat Social núm.15 de Barcelona.

Tancament comptable
i fiscal

Novetats en les
pensions de jubilació

12 DESEMBRE
El tancament comptable i fiscal del 2012, per dur a
terme l’anàlisi de les principals modificacions que
afecten el tancament d’aquest exercici, va ser el
tema de la sessió de videoconferència que va tenir lloc el 12 de desembre. Aquesta va estar dirigida pel Dr. Juan Luís Domínguez, professor titular
d’Economia Financera i Comptabilitat, consultor
d’empreses, expert en NIF i reforma comptable; i
pel Sr. Jorge Pérez, advocat, assessor fiscal i professor associat de la UB.

18 DESEMBRE
El 18 de desembre es va realitzar a la seu col·legial
de Lleida, i juntament amb el Col·legi de Graduats
Socials de Lleida i amb la col·laboració de la MC
Mutual, una sessió informativa per tractar de les
pensions de jubilació després de l’entrada en vigor
de la Llei 27/2011, de l’1 d’agost, referides a l’actualització, l’adequació i la modernització del sistema
de SS. L’acte va estar presidit pels delegats dels
dos col·legis, el Sr. Venanci Blanch i la Sra. Montse
Cerqueda, així com el director a Lleida de la MC

Mutual, el Sr. Manel Garcia. La sessió, a la qual van
assistir uns 80 participants, va ser a càrrec de Sr.
Jordi Serrats Martínez, advocat dels Serveis Jurídics de MC Mutual.

GESTORIES
L’EXPERIÈNCIA DELS GESTORS

CÀNOVAS 1852

160 anys al costat de les persones, les empreses i les institucions
Cànovas 1852 SL compta amb Vicenç Cànovas Mussons com a gestor col·legiat número 1.529, i Cristina
Cànovas Matas, gestora col·legiada número 2.538. Està situada a la plaça de la Diputació, 2 - 17001 Girona.
El telèfon de contacte és el 972 20 26 00, el fax el 972 20 75 75, el correu electrònic info@canovas.net i la
pàgina web www.canovas.net.

Cànovas, la gestoria més antiga de l’Estat espanyol, va néixer l’any 1852 a Girona com a Procuradoria d’Obres Pies i Benèfiques de la mà de
Francesc Delclòs. A aquest el va succeir un nebot,
Joaquim Delclòs, la filla del qual es va casar amb
el primer Cànovas de l’empresa, Vicenç Cànovas
Soler –qui va ser delegat del Col·legi de Gestors
a Girona-. El negoci va continuar en mans del seu
fill, Vicenç Cànovas Delclòs –impulsor de l’actual
Col·legi de Gestors Administratius d’Espanya i
medalla del president Macià-, per passar posteriorment al seu fill, Vicenç Cànovas Mussons, actual
titular de la societat, “i la sisena generació, les meves filles Alícia i Cristina, també s’han incorporat a
l’empresa”, apunta aquest darrer.
Un despatx al carrer de la Cort Reial va ser l’embrió d’aquesta empresa, que ha estat testimoni
privilegiat de la història de Girona, ja que ha passat
pel carrer de la Força i l’actual edifici de la Cambra
de Comerç, fins arribar a la plaça de la Diputació,
número 2 de Girona, on es troba actualment.

En l’àmbit empresarial, Cànovas no ha estat només una referència en el sector dels agents de
negocis, “sinó que també ha col·laborat en el creixement d’altres sectors”, explica Joan Roig, president de la Delegació del Col·legi de Gestors Administratius a Girona i bon amic de Vicenç Cànovas,
com ara la indústria del suro, la ceràmica de la Bisbal, la revolució industrial del Ripollès o la consolidació de moltes de les principals empreses de la
demarcació de Girona. Fins i tot, al llarg d’aquests
cent seixanta anys, personatges il·lustres com Salvador Dalí han tingut relació amb la firma.
Des de la seva fundació, l’objectiu de Cànovas ha
estat el servei d’assessoria i orientació integral
prestant serveis en totes les branques del dret,
especialment en l’assessorament fiscal, jurídic,
laboral, d’administració local, tràmits, gestions,
corredoria d’assegurances, assessorament financer, auditoria... i té una llarga tradició en l’assessorament d’ajuntaments. Joan Roig ho corrobora
tot destacant la dilatada experiència de Cànovas
assessorant l’Administració local, “especialment
els ajuntaments més petits”. Per la seva banda,
Cristina Cànovas remarca la importància d’oferir
als clients un assessorament integral, “solucio-

nant qualsevol situació que ens plantegin els nostres clients”.
En una època en la qual és més comú veure tancar
empreses que no pas que celebrin anys, Cànovas
compta amb una cinquantena de professionals
que han sabut adaptar-se als canvis que ha viscut
l’empresa i la societat. “Per a nosaltres, el més
important és el capital humà, i per això l’hem cuidat, de manera especial la conciliació de la vida
laboral i familiar, buscant que treballin a gust, donant-los-hi responsabilitats i confiança”, explica
Vicenç Cànovas.
La firma s’ha adaptat als nous temps amb l’ús de
les noves tecnologies, les aplicacions mòbils o
les eines multimèdia, però ha mantingut l’esperit
pioner de referència en la consultoria, l’assessorament i la gestió. “Apostem per les noves tecnologies i estem a Facebook, Twitter, etc., perquè
considerem que les xarxes socials tenen un potencial molt gran”.
Abans d’acomiadar-se, Vicenç Cànovas ens confessa que “el que procurem és divertir-nos amb la
nostra feina i passar-nos-ho bé!”.

Cànovas forma part de la història viva de la ciutat.
“Per exemple, tenim l’apartat de correus número 1 de Girona”, explica Vicenç Cànovas com a
curiositat, a banda que al llarg dels anys la firma
ha viscut la construcció de la Devesa, el Pont de
Pedra i el Pont de Ferro. “També hem vist néixer
i desaparèixer la pesseta, alhora que disposem
d’una col·lecció de tots els butlletins oficials de la
província impresos, des del primer número, que
data de l’any 1939, fins al darrer que es va publicar
en format paper”, afegeix.

Perquè la teva experiència interessa a tothom i tots tenim alguna cosa a dir, participa en aquest
fòrum del gestor explicant-nos la teva coneixença de la professió. Posa’t en contacte amb el
Col·legi al telèfon 93 317 06 86 o bé al correu electrònic colcatalunya@gestors.cat

elgestor
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El DOGC publica els
resultats de les proves per
accedir a la professió
El 30 de gener passat, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va
publicar els resultats de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu
convocades per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de
Justícia, i realitzades el 6 d’octubre passat.
A la convocatòria es van presentar 87 aspirants, dels quals 75 han estat
considerats aptes (el 86%). El nombre de sol·licituds admeses va ser de 112.

Perfil dels aprovats

PRESENTATS A LES PROVES

De les 75 persones que han superat les proves, 42
són homes i 33 dones. Alhora, 38 són llicenciades
en Dret; 35 en ADE, Economia i Empresa i 2 en
Ciències Polítiques. Pel que fa a la procedència, 53
resideixen a Catalunya i 22, a la resta de l’Estat.

75
Es tracta de la quarta vegada que els futurs gestors catalans han pogut realitzar aquestes proves
a Catalunya, sense necessitat de desplaçar-se a
Madrid. La primera edició va tenir lloc l’any 2008.
Fins aleshores, els gestors administratius s’havien
de desplaçar a la capital de l’Estat per examinar-se.
Les proves ofereixen als professionals del dret,
l’economia i l’empresa, i les ciències polítiques
l’oportunitat de poder accedir a la professió de
Gestor Administratiu i ampliar les seves expectatives professionals.

12

lunya, títol que habilita per a l’exercici a tot l’Estat.
Amb el títol i la col·legiació, el nou gestor pot iniciar la seva activitat professional, una professió que
permet ser expert en la gestió de les relacions amb
les administracions i que té la capacitat per abastar
diferents àmbits.

APTES PER TITULACIONS

38

2

Total Presentats a les proves: 87 Aspirants

Els aspirants a gestor

Total Aptes

35

Total No Aptes

En aquesta nova convocatòria es van presentar 112
sol·licituds (78, l’any 2011), un 57% d’homes i un
43% de dones. D’aquestes sol·licituds, el 53% són
persones titulades en Dret, el 43% en ADE, Econòmiques i Empresarials, i el 4% en Ciències Polítiques.
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Per ubicació geogràfica, el 56% dels aspirants eren
de la província de Barcelona, el 9% de la de Girona,
el 8% de la de Lleida, el 5% de la de Tarragona
i el 23% de la resta de l’Estat. Cal remarcar que
en aquesta convocatòria va destacar la participació
de fora de Catalunya (24 sol·licituds) gràcies a les
gestions realitzades des del Col·legi amb la resta
de Col·legis d’Espanya.
Una vegada superades les proves es pot sol·licitar
l’expedició del títol professional al Consell de Cata-

Dret
ADE, Economia i Empresa
Polítiques

POTENCIALS COL·LEGIATS DIVIDITS
PER COL·LEGIS
Col·legi Catalunya

49

Col·legi Tarragona

22

Resta Col·legis

4
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FORMACIÓ

Formació
continuada
Arran de les novetats en diferents àmbits, el Collegi de Gestors continua les sessions per oferir
una formació continuada i actualitzada als seus
col·legiats. Concretament, el passat 6 de febrer va
tenir lloc la jornada Retribució dels administradors
i novetats fiscals 2013 a càrrec del Dr. Lluís Alonso, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB;
Jorge Pérez, advocat, assessor fiscal i professor de
associat de la UB, i el Dr. José Mª Tovillas, professor de Dret Financer i Tributari de la UB, moderada
pel Dr. Jordi Altayó, ponent de la Comissió Fiscal,
Econòmica i Financera del Col·legi, i presidida per
Alfonso Lluzar, president del Col·legi de Gestors
Administratius.
La sessió va venir motivada per les preguntes que
va suscitar el tema sobre si “la despesa corresponent a la retribució pactada per les tasques de
gerència té la consideració de despesa deduïble a

efectes de l’impost de societats”, sorgides durant
la Jornada del novembre passat. Durant la sessió
es va presentar l’informe sobre el tema elaborat
pels professors del Departament de Dret Tributari
de la Universitat de Barcelona. A més, es van tractar les principals novetats fiscals de l’IRPF i IS per
l’any 2013, el nou delicte fiscal, les obligacions d’informacions de béns a l’estranger i les limitacions de
pagaments en efectiu.

degut al gran nombre de gestors interessats en el
tema, va ser impartida per la Sra. Marta Brull, responsable de l’Administració electrònica de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Notificacions telemàtiques
El mes de desembre es va realitzar una altra sessió informativa, en aquesta ocasió per tractar les
notificacions telemàtiques de la Tresoreria General
de la Seguretat Social, on es va donar a conèixer la
normativa, els beneficis del projecte i com s’aplica
el procés telemàtic, que ja és de caràcter obligatori.
La jornada, gratuïta i que es va fer en tres sessions

ELS GESTORS
ALS MITJANS

Els gestors
al programa
Àgora de TV3
L’opinió del col·lectiu a El Punt-Avui
El diari El Punt-Avui va publicar el 3 de febrer passat una notícia sobre el retorn de l’IVA, on van
comptar amb l’opinió de Josep Ribó, comptador i
ponent de la Comissió Econòmica del Col·legi de
Gestors Administratius.
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El ponent de la Comissió Econòmica, Fiscal i Tributària del Col·legi Oficial de Gestors Administratius
de Catalunya, Jordi Altayó, va participar en el programa Àgora de TV3, presentat per Xavier Bosch,
per parlar dels impostos. El programa es va emetre el 21 de gener i, a partir d’un exercici pràctic, el
Dr. Altayó va explicar quina quantitat dels nostres
diners se’n va anualment amb els impostos que
paguem i quants diners ens queden per viure.

SERVEIS
Una eina que us ajudarà
en l’assessorament diari
dels vostres clients,
gratuïta per a col·legiats
exercents

Una part important en la vostra tasca diària és
l’assessorament als vostres clients, i que a més
us diferencia com a professional especialitzat en
aquest àmbit.
Us oferim una eina, la BBDD de Tirant Assessors,
amb la qual podreu accedir en qualsevol moment a
informació sobre legislació bàsica de gran qualitat, amb
textos d’ordenament jurídic estatal, autonòmic i foral,
concordats amb la resta de la documentació, la qual cosa
us proporcionarà un estalvi de temps.
També tindreu al vostre abast esquemes interrelacionats
amb la legislació corresponent i els seus formularis que
us facilitaran la vostra tasca diària.

SERVEI PRÀCTICA
PROFESSIONAL /
CENTRE DE
D O C U M E N TA C I Ó

Per una altra banda, podreu accedir a convenis
col·lectius, a més d’una eina ràpida per calcular salaris
i indemnitzacions, atenció telefònica personalitzada,
fòrums, llibreria virtual, consultes en línia i molt més.
Gaudiu de l’eina utilitzada pels millors professionals,
amb servei inclòs en la vostra quota com a col·legiat
exercent. Us ajudarà a oferir un valor afegit als vostres
clients, estalviar temps, guanyar agilitat i distingir-vos
en qualitat, especialització i professionalitat com a GA, el
nostre símbol que ens caracteritza.
Accediu mitjançant les claus d’usuari que us ha facilitat
el Servei d’Atenció al Col·legiat. Si no les heu rebudes,
poseu-vos en contacte i us les facilitarem al moment.

Esteu informat sobre
les responsabilitats dels
Gestors Administratius
respecte al blanqueig
de capitals?
S E R V E I D ’ AT E N C I Ó
A L C O L · L E G I AT / C O N S U LT E S

Conscients de la responsabilitat que ha suposat
l’actual normativa al voltant del blanqueig de
capitals per als Gestors Administratius i les
infraccions que poden suposar el fet de no complir
amb les obligacions necessàries, el Col·legi posa
al vostre abast un SERVEI DE CONSULTORIA DE
BLANQUEIG DE CAPITALS.
Compteu amb l’assessorament del prestigiós gabinet
jurídic FERMÍN MORALES, per aclarir qualsevol dubte
que us pugui sorgir, formular consultes o realitzar la
formació necessària.
Podeu gaudir de dues modalitats de servei:
· Consultes puntuals.
· Servei de consultoria mensual
Gràcies a l’acord de col·laboració que manté el Col·legi
accedireu amb preus especials.
Aclariu qualsevol dubte o realitzeu les consultes que
cregueu necessàries per tal d’estar segurs davant les
gestions que dueu a terme per als vostres clients.

Servei d’Atenció al Col·legiat

www

www.gestors.cat

Tel. 93 317 06 86 sac@gestors.cat
www.gestors.cat
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ACTIVITATS CULTURALS

Renovació del Conveni amb
la Fundació Romea per a les
Arts Escèniques
El 31 de gener de 2013 el Col·legi va renovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Romea per a
les Arts Escèniques. D’aquesta manera el Col·legi
en qualitat de protector de la Fundació expressa el
seu comprimís amb la cultura, i concretament amb
una fundació capdavantera en la creació i la producció de textos teatrals. Els gestors, col·laboradors,
familiars i amics poden obtenir descomptes del
50% sobre el preu de venda de les localitats per
a les representacions dels teatres Romea, Condal
i La Villarroel.
Mitjançant la newsletter de cultura setmanal s’informa de les obres i dels horaris dels tres teatres.
Els col·legiats han de fer la reserva al Col·legi i després reben la confirmació. El pagament es fa directament a la taquilla del teatre.

Properes obres:
Teatre Romea:
C/ Hospital, 51, 08001 Barcelona

Roberto Zucco
del 19 de febrer al 21 d’abril de 2013
Litoral
del 25 d’abril al 9 de juny de 2013
Festival Shakespeare
juny de 2013

La Villarroel:
C/ Villarroel, 87, 08011 Barcelona

El principi d’Arquimedes
març - abril 2013
Primer Amor
maig - juny 2013

Teatre Condal:
Av. del Paral·lel, 91, 08004 Barcelona

Sí, primer ministre
fins al 3 de març de 2013
Las noches de El Club de la Comedia
Fins al 23 de març de 2013

Adreça desconeguda
fins al 10 de març de 2013

INTERCOL·LEGIAL
La solució als problemes actuals de la Justícia no
es pot aconseguir limitant l’accés dels ciutadans
al dret a la tutela judicial, que és fonamental en un
Estat social i democràtic de Dret.
D’altra banda, la situació s’agreuja a Catalunya perquè la Llei de taxes comporta una doble imposició,
ja que se suma a les taxes autonòmiques.

Davant de l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, de
20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia, l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya va expressar el seu rebuig

Per aquestes raons, l’Associació Intercol·legial demana la retirada de la Llei de taxes i proposa avançar en la resolució de les dificultats que afecten
l’Administració de Justícia des del diàleg amb tots
els sectors que hi participen i des d’una orientació
social al servei de les persones.
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L’Associació
Intercol·legial
rebutja la
Llei de taxes
judicials

a aquesta Llei, atès que suposa un greu obstacle
per a l’accés a la Justícia per part d’amplis sectors
de la ciutadania.

ACTIVITATS CULTURALS

ACTIVITATS CULTURALS

Col·laboracionisme
solidari i cultural
A banda de donar servei als seus col·legiats, el Col·legi també és present a la societat, gràcies a les seves col·laboracions
amb entitats de caire social, cultural, i fins i tot amb les compromeses amb el canvi climàtic.

Pel que fa a les entitats de caire social, el Col·legi,
l’any 2011, va destinar els beneficis de la venda de
les postals de Nadal, resultat de la cinquena edició
del Concurs de Dibuix, als pallassos d’hospital Pallapupas. Es tracta d’una associació sense ànim
de lucre, creada l’any 2000, que treballa als hospitals per millorar la qualitat de vida dels infants,
joves i ancians malalts i ser presents en els processos mèdics dolorosos per alleugerir-los.
Foto: Pallapupas

Foto: Cruz Roja Española

Foto: Banc dels Aliments

Una altra de les entitats amb les quals el Col·legi
col·labora des de l’any 1994 és la Creu Roja. El
Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, més conegut com a Creu Roja, és
un moviment humanitari internacional que aplega milions de voluntaris d’arreu del món. Va ser
fundat per protegir la vida humana i la salut, per
garantir el respecte a tots els éssers humans i per
prevenir i alleujar el sofriment humà, sense cap
tipus de discriminació basada en la nacionalitat,
raça, gènere, creences religioses, classe social o
opinions polítiques.

Des de l’any 2009, el COGAC col·labora amb la Comunitat de Sant’Egidio en la recollida de material
com ara mantes, roba, motxilles, sacs de dormir i
regals per a les persones sense sostre i per a les
famílies més necessitades. També personal del
Col·legi col·labora en la preparació del Dinar de
Nadal que té lloc a la Basílica dels Sants Just i Pastor. El Nadal del 2012 aquest dinar solidari, que va
néixer a Roma, va celebrar el seu 30è aniversari.

Aquest any 2013, el Col·legi de Gestors ha collaborat juntament amb altres col·legis professionals d’arreu de Catalunya, en una recollida de
productes per a la Fundació Banc dels Aliments,
promoguda per l’Associació Intercol·legial de la
qual és membre el Col·legi. Banc dels Aliments és
una fundació benèfica privada, independent i sense ànim de lucre, que té com a objectiu fer arribar
aliments i productes de primera necessitat a les
persones amb menys recursos, del nostre entorn
més immediat. La Seu Col·legial, les Delegacions
de Lleida i Girona, i els Serveis Centralitzats de
Trànsit de Barcelona i Sabadell, han ajudat en la
recollida d’aliments i de productes d’higiene bàsica
per als més necessitats.

Pel que fa a la difusió de la llengua i cultura catalana, des de l’any 1989, el COGAC és membre
d’Òmnium Cultural, entitat fundada l’any 1961,
que treballa per la promoció i la normalització de
la llengua catalana, la cultura i la identitat nacional
de Catalunya.

Sempre apostant per la cultura, des de l’any 2005
el COGAC és protector de la Fundació Romea per
a les Arts Escèniques, entitat privada sense ànim
de lucre creada amb la voluntat de promoure el
sector de les arts escèniques a través d’activitats
que fomenten, principalment, el debat i la reflexió
al voltant del fet cultural i teatral, el suport a la nova
dramatúrgia, la formació i la investigació de les

ACTIVITATS CULTURALS

arts escèniques. Gràcies a aquest suport, els collegiats i els seus col·laboradors, familiars i amics
gaudeixen de descomptes per assistir als teatres
Romea, La Villarroel i Condal.

Foto: Wagner

El Col·legi, també preocupat pel canvi climàtic,
des de l’any 2009, dóna suport a la Fundación
Empresa&Clima, el referent empresarial per a la
mitigació i l’adaptació del canvi climàtic que ofereix a
les empreses les eines necessàries per afrontar els
compromisos i reptes que comporta el canvi climàtic.

Foto: Fundación Empresa & Clima
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També coincidint aquest any 2013 amb la celebració a Catalunya del Bicentenari Wagner, el COGAC
ha estat protector del cicle organitzat pels Amics
del Liceu entorn a la figura del compositor. L’associació Amics del Liceu va néixer l’any 1987 amb
la voluntat de donar suport a l’activitat del Gran
Teatre del Liceu i de ser una plataforma de divulgació de l’òpera i la música en general. Organitzen
conferències, diàlegs amb els artistes, projeccions, recitals i altres activitats. Els col·legiats i
col·laboradors han pogut assistir, amb preus especials, al cicle adreçat al públic en general sobre
L’anell del Nibelung a càrrec de Ramon Gener –
presentador del programa Òpera en Texans– i el
Grup Wagner d’Amics del Liceu.

Com a novetat, aquest any 2013, el Col·legi se suma
a l’acte anual que cada any té lloc simultàniament a
més de 13 països i de 40 ciutats europees i que consisteix en un brindis per l’escultura contemporània.
L’entitat alemanya, sense ànim de lucre, Sculpture
Network, organitza aquest esdeveniment amb la finalitat de promocionar l’escultura contemporània a
Europa i facilitar que es connectin persones i institucions amb interès en l’art en tres dimensions.
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CULTURA

Avancem
amb el català
10.000 persones visiten
l’exposició Avancem amb
el català al Palau Robert
de Barcelona

L’exposició Avancem amb el català. 30 anys treballant per la llengua, organitzada per la Direcció
General de Política Lingüística del Departament de
Cultura, i comissariada per Farners Llinàs, es va tancar el dia 8 de gener amb un notable èxit, ja que la
van visitar 10.000 persones des que es va obrir al
públic el 29 de novembre de 2012.
L’exposició inicia un recorregut per diferents ciutats
del país i properament es podrà visitar als Serveis
Territorials de Cultura de Tarragona.
Avancem amb el català és un recorregut per 30
anys de campanyes de promoció de l’ús del català.
S’hi poden trobar materials des de la campanya de
la Norma (1982), que tenia com a eslògan “El català, cosa de tots”, fins a l’actualitat. El fil conductor
és el material gràfic i multimèdia de les grans campanyes de foment de l’ús del català, situades en el
seu context social i històric.
En l’exposició s’ha pogut veure el logotip del Collegi de Gestors Administratius de Catalunya com
a entitat que ha fomentat i promocionat la llengua
catalana durant aquest període.

CULTURA

New Year’s
Brunch
Barcelona
(nyb’13)
Una celebració de l’escultura
contemporània a Europa

Sempre apostant per la cultura, el Col·legi s’ha volgut sumar a l’acte anual que cada any té lloc simultàniament a més de 13 països i de 40 ciutats europees i que consisteix en un brindis per l’escultura
contemporània. L’entitat alemanya, sense ànim de
lucre, Sculpture Network, organitza aquest esdeveniment amb la finalitat de promocionar l’escultura contemporània a Europa i facilitar que es
connectin persones i institucions amb interès en
l’art en tres dimensions.

L’esdeveniment, New Year’s Brunch (nyb’13), es
va celebrar el 20 de gener passat en diferents llocs
com ara estudis d’artistes, galeries, museus i institucions culturals. A Barcelona va tenir lloc a la
Fundació Antoni Tàpies, on es va fer una interconnexió europea i un brindis per l’Any Nou al costat de l’emblemàtic Mitjó (1991) d’Antoni Tàpies.

