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EDITORIAL

SUMARI

La festa professional és sempre un bon moment 
per retrobar-se amb els companys de professió, 
fer balanç de l’últim any i reconèixer tant els nous 
gestors com els que compleixen 25 i 50 anys de 
trajectòria professional.  Les Caves Codorniu han 
estat l’escenari de la nostra festa gran, un espai 
emblemàtic amb molts anys d’història, tal com 
el nostre Col·legi i la nostra professió. Els temps 
canvien, però els gestors administratius conti-
nuen caracteritzant-se per estar al servei de la 
societat en tots els seus assumptes (empresarials 
i particulars), així com per ser col·laboradors 
d’excepció de les administracions. 

La formació és clau per continuar al capdavant 
i, per això, des del Col·legi oferim un ampli su-
port en aquest camp. Tant és així que en els sis 
primers mesos del 2015 més de 1.200 persones 
s’han format al COGAC en diferents àmbits: mer-
cantil, laboral, internacionalització, fiscal, etc. 

Aquest semestre l’acabem també amb el tanca-
ment de la campanya de la renda 2014, una tasca 
de gran intensitat per a moltes gestories. Des del 
Col·legi, com és habitual, s’ha portat a terme una 
intensiva campanya de comunicació amb l’objec-
tiu de posicionar el gestor administratiu com el 
professional de referència en aquest àmbit. Amb 
falques de ràdio, anuncis a la televisió i entrevis-
tes en diferents mitjans s’ha aconseguit una àm-
plia repercussió de la nostra feina i del lema de la 
campanya: “gestor administratiu: l’experiència i la 
confiança que necessites”. 

Vull aprofitar aquestes línies per desitjar-vos un bon 
estiu i un merescut descans per començar la sego-
na part de l’any amb la mateixa empenta i energia. 

Alfonso Lluzar

President del Col·legi Oficial de Gestors Administratius 
de Catalunya
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ENTREVISTA

La sortida a l’exterior és fruit d’una 

decisió meditada o d’una oportunitat?

Lògicament, si les oportunitats són 

bones no les podem deixar escapar. 

Malgrat tot, el més òptim és que el 

procés d’internacionalització neixi 

d’una decisió estratègica de l’empresa, 

ja que comporta una nova perspectiva 

del negoci que s’ha de mantenir en el 

temps perquè sigui efectiva. Cal tenir 

paciència, perquè es tracta d’un camí 

llarg i, un cop s’hi arriba, l’objectiu és 

quedar-s’hi força temps. Per això, el 

millor moment per començar és quan 

un negoci funciona bé i la situació 

econòmica permet encetar aquesta 

aventura amb les màximes garanties. 

Encara que amb la demanda nacional 

el nostre negoci ja doni beneficis...?

Sí, precisament quan tenim beneficis 

i marge per arriscar-nos és l’ocasió 

perfecta per invertir-ne una part a 

introduir-nos en nous mercats, ja que 

gaudirem de la solvència necessària 

per assumir el risc sense posar en 

perill l’estabilitat de l’empresa. Moltes 

organitzacions han hagut de buscar 

oportunitats de negoci fora d’Espanya 

davant la recessió de la demanda in-

terna causada per la crisi, i això els ha 

fet improvisar, ja que les opcions con-

sistien a arriscar-se o tancar. Per sort, 

algunes se n’han sortit, però d’altres 

s’han quedat a mig camí. La previsió 

i la diversificació de mercats poden 

ser clau per consolidar el futur d’una 

empresa a llarg termini. 

Un cop presa la decisió, el procés és àgil?

Generalment, no. Es tracta d’un procés 

lent, que pot tardar tres o quatre anys 

a donar els primers fruits. Aquesta és 

Beralmar és un exemple d’empresa local amb ambició internacional. Té la 
seu a Terrassa, va ser fundada fa 51 anys i es dedica al disseny d’equips d’as-
secatge, de cocció i d’automatització per a la indústria ceràmica estructural 
(teules i maons) i de projectes d’enginyeria de plantes completes. Ramon 
Sarió, director general de la companyia, és al capdavant d’una empresa 
que va decidir fer un salt cap a altres mercats quan la construcció al nostre 
país encara era un sector que estava a l’alça. Actualment té presència en 
més de 50 països i el 81% de la facturació prové del negoci a l’exterior. Corea 
i Austràlia ja són en el punt de mira d’aquesta empresa com a destinacions 
per exportar i continuar creixent. Ramon Sarió, que també és membre de la 
junta directiva d’amec, ens explica en aquesta entrevista la seva experiència 
en el camp de la internacionalització, una oportunitat per a moltes empre-
ses, de totes les mides i sectors d’activitat. 

RAMON SARIÓ
Director general de Beralmar  

i membre de la junta  
de govern d’amec

V. M. López

“Ens pensem que el món és molt 
gran, però no ho és tant”



4

E
L

 G
E

S
T
O

R

una de les raons per les quals és mi-

llor fer el pas d’una manera meditada 

i no com una mesura desesperada. 

Durant els primers anys cal invertir, 

tant en temps com en recursos, i anar 

compensant aquesta inversió amb els 

guanys  obtinguts en altres mercats, 

exteriors o interiors. Així es van re-

partint els riscos per obtenir l’objectiu 

final de facturació que cada empresa 

s’hagi marcat. El més important és 

tenir constància: si no ho abandones 

i vas fent camí, al final sempre arriben 

els resultats. 

I què cal per introduir-se en nous mercats?

Primer, com tot, cal un bon producte. 

Si aquest no està ben posicionat en el 

nostre mercat natural i no té una bona 

penetració i reputació, no cal arris-

car-nos, ja que no tindrem la base, l’ex-

periència ni les referències necessàries 

per introduir-nos amb garanties en 

altres països. El preu també ha de ser 

competitiu, perquè, juntament amb 

la qualitat, forma el tàndem perfecte 

per proposar una bona oferta de pro-

ducte. Un cop hàgim partit d’aquesta 

base, es tracta d’estudiar i decidir per 

quins països cal començar. 

I això com es fa?

Una opció és triar el país que tinguem 

més a prop o coneguem millor. En 

el nostre cas, la internacionalització 

va ser un procés natural. Com que 

ja veníem el nostre producte a tot 

Espanya, vam decidir fer un pas més 

i creuar la frontera cap a Portugal, un 

país que, tot i ser molt proper, exigeix 

adaptar-se a noves necessitats del 

consumidor, noves normatives i, per 

tant, a aprendre i adquirir experiència. 

Després vam provar-ho al nord d’Àfri-

ca i, tot seguit, a Sud-amèrica, on la 

barrera lingüística no existeix. 

L’altre aspecte important, malgrat que 

pot semblar obvi, és que el país al qual 

volem aterrar tingui una demanda 

real del nostre producte i del nostre 

servei. D’aquesta manera, encara que 

ens costi d’entrar-hi, ens hi podrem 

quedar més temps. Ningú no ens està 

esperant per comprar el que no neces-

sita, així que hem d’assegurar-nos que 

la demanda (com més àmplia sigui, 

millor) existeix realment.

I això com es pot saber?

Fent una prospectiva del terreny. Quan 

comences, el més adient és fer-la amb 

expedicions comercials d’empresaris, 

mitjançant l’assessorament d’organit-

zacions especialitzades o, fins i tot, 

observant què fa i on es troba la nostra 

competència. Al principi tota l’ajuda és 

poca, per això és important disposar 

del suport d’experts que ens permetin 

començar amb bon peu. Les fires tam-

bé són un bon aparador per donar-nos 

a conèixer internacionalment, sempre 

que ho fem d’una manera correcta; 

ENTREVISTA

“AL PRINCIPI TOTA L’AJUDA  
ÉS POCA, PER AIXÒ ÉS  
IMPORTANT DISPOSAR  
DEL SUPORT D’EXPERTS”
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és a dir, sempre que fem un treball 

previ per concertar cites amb pro-

veïdors i clients potencials i després 

dediquem temps a fer un seguiment 

dels contactes fets durant la fira. 

Hi ha cap més opció?

Sí. Podem aprofitar la internacio-

nalització dels nostres clients. Si un 

d’aquests clients decideix començar 

o traslladar el negoci a un altre país, 

és un bon moment per seguir-lo i con-

tinuar donant-li el servei a l’estranger. 

Així és possible posar un peu en un 

mercat exterior d’una manera més se-

gura, però aprofitant l’experiència que 

aquest canvi comporta. 

Cal tenir en compte alguna altra qües-

tió important?

Trobar el canal de distribució més 

adequat. Podem tenir un bon pro-

ducte, una gran demanda i un bon 

equip, però serà difícil arribar a algun 

lloc si no disposem del canal adequat 

per vendre’l. Per això cal triar un bon 

representant local; una persona que 

conegui la teva oferta i el nou mercat 

és clau per desembarcar en un altre 

país amb més i millors garanties d’èxit. 

Vivim temps convulsos, amb molts 

canvis polítics i socials. Com afecta 

això el negoci i com es pot gestionar?

Aquesta és la part del procés d’inter-

nacionalització que, malauradament, 

l’empresari no pot controlar. Lògi-

cament, en l’etapa prèvia cal fer un 

estudi de l’estabilitat política i social 

del territori, però avui dia els conflic-

tes sorgeixen on menys ens esperem 

i d’una manera imprevista. Per a això 

no podem estar preparats, però sí que 

hem d’haver tingut la precaució de di-

versificar el risc gràcies a la presència 

en altres mercats. Feia temps que la 

nostra empresa obria un camí dins el 

mercat rus, i el conflicte amb Ucraïna 

n’ha paralitzat el procés. Malgrat això, 

el que ja s’ha guanyat no es perd i, per 

tant, quan la situació millori nosaltres 

ja tindrem una posició més avançada.  

Parlem ara del que passa en l’empre-

sa. Com es transmet amb èxit aquest 

canvi de filosofia?

Amb honestedat, i fent saber a l’equip 

que es tracta d’una decisió estratègica 

per a la continuïtat de l’empresa i per a 

la qual caldrà la implicació de tothom. 

De tota manera, al principi no és fàcil, 

sobretot per als membres més vete-

rans, que se senten còmodes en el seu 

àmbit habitual de treball. Però després 

del primer cop, el procés de canvi de 

mentalitat és molt més natural del que 

sembla. Al cap i a la fi, tardes el mateix 

temps per anar a Càceres que a Tunis! 

De mica en mica és part del dia a dia 

el fet que un company viatgi regular-

ment a l’estranger, que s’hagin de fer 

algunes coses de manera diferent per 

complir la normativa internacional... i, 

quan menys t’ho esperes, aquesta nova 

cultura ja s’ha integrat a l’organització. 

Per tant, la flexibilitat de la plantilla 

és clau?

Evidentment! Quan una bona part de 

la teva activitat està diversificada en 

diferents països és vital disposar d’un 

equip polivalent i flexible, ja que el que 

serveix per a un país potser no és útil 

per a un altre i s’haurà de modificar. I al 

contrari: el que aprens en un país pot 

fer-te servei en un altre de les mateixes 

característiques. En aquest sentit, 

les empreses espanyoles, al contrari 

d’altres com les germàniques, estan 

molt ben valorades perquè tenen un 

caràcter més flexible i s’adapten amb 

menys problemes a nous escenaris.

Parlant d’adaptació: expandir-se és 

una manera d’innovar nous productes 

i serveis?

Sí. Encara que la base de la teva ofer-

ta sigui la mateixa que en el mercat 

nacional, en la pràctica sovint cal fer 

modificacions perquè s’adapti a la de-

manda d’altres països, canviant-ne la 

mida, els materials o, fins i tot, alguna 

funcionalitat. Aquesta és una bona 

oportunitat per innovar, aprendre i 

aprofitar sinergies. 

Quina recomanació final fa a les em-

preses que es plantegen la internacio-

nalització?

Que ho facin tant amb il·lusió com 

amb paciència, ja que és un procés 

apassionant, del qual s’aprèn molt, 

però que té resultats a mitjà i a llarg 

termini. Això sí, un cop es comença no 

es pot parar, ja que s’obren un munt de 

possibilitats noves. Ens pensem que el 

món és molt gran, però no ho és tant. 

Corea i Austràlia ja són en el punt de 

mira de Beralmar. 

ENTREVISTA

“ÉS UNA BONA  
OPORTUNITAT  
PER INNOVAR,  
APRENDRE  
I APROFITAR  
SINERGIES”
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El 28 de febrer passat es va publicar al 
Butlletí Oficial de l’Estat l’anomenada 
i esperada Llei de la Segona Oportu-
nitat. Es tracta del Reial Decret Llei 
1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme 
de segona oportunitat, reducció de 
càrrega financera i altres mesures 
d’ordre social.

Com preveu l’exposició de motius, es 
tracta d’una norma amb una marcada 
tècnica legislativa moderna que, a la 
vegada, s’inspira i respecta els princi-
pis clàssics del nostre ordenament 

jurídic per tal d’evitar insolvències 
estratègiques o facilitar dacions en 
pagament selectives.

El Reial Decret Llei modifica la Llei 
Concursal, el Reial Decret Llei 6/2012, 
de 9 de març, de mesures de pro-
tecció de deutors hipotecaris sense 
recursos; la Llei 1/2013, de 14 de maig, 
de mesures per reforçar la protecció 
als deutors hipotecaris, reestructu-
ració de deute i lloguer social; l’im-
post sobre la renda de les persones 
físiques; la Llei 7/2007, de l’estatut 

bàsic de l’empleat públic; el Reial 
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, 
de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la com-
petitivitat; l’impost sobre societats i la 
Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut 
del Treball  Autònom, així com la 
Llei 10/2012, de 20 de novembre, de 
taxes judicials.

Principals objectius

Com es pot veure, hi ha un gran nombre 
de modificacions que, essencialment, 
busquen aconseguir dos objectius: 

• Que qui ho ha perdut tot com a con-
seqüència d’haver liquidat la totalitat 
del seu patrimoni en benefici dels seus 
creditors es pugui veure alliberat de la 
major part dels deutes pendents.

• Quantificar de manera objectiva la 
“millora de fortuna” que esdevé un 
deutor i que determinarà la revocació 

LA SEGONA 
OPORTUNITAT  
PER A  
AUTòNOMS  
I PERSONES  
fíSIqUES

ES TRACTA D’UNA NORMA AMB UNA MARCADA  
TÈCNICA LEGISLATIVA MODERNA qUE S’INSPIRA  

I RESPECTA ELS PRINCIPIS CLÀSSICS DEL  
NOSTRE ORDENAMENT JURíDIC.

JORDI ALBIOL 
Soci director  
Àrea Concursal ROUSAUD  
COSTAS DURAN, SLP

CRISTIAN VALCáRCEL 
Associat  
Àrea Concursal ROUSAUD  
COSTAS DURAN, SLP



7

E
L

 G
E

S
T
O

R

OPINIÓ

del privilegi de veure’s alliberat dels 
deutes.

Ens trobem, doncs, amb un pas enda-
vant amb el fre de mà posat, condi-
cionat, evidentment, pel vigent article 
1911 del Codi Civil, en virtut del qual 
“del compliment de les obligacions 
respon el deutor amb tots els seus 
béns, presents i futurs”. 

Centrant-nos en la reforma de la Llei 
Concursal, s’equiparen les persones 
físiques amb activitat empresarial 
(principalment els autònoms) a les per-
sones físiques sense activitat empresa-
rial (distinció que va introduir la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, de suport 
als emprenedors i la seva internacio-
nalització) i que no ha servit per po-
tenciar una figura que generava grans 
expectatives: la mediació concursal. Al 
contrari, els números són demolidors: a 
data 31 de desembre de 2014, el nom-
bre de deutors-persones físiques amb 
activitat empresarial que havien iniciat 
un acord extrajudicial de pagaments 
amb els seus creditors no arribava a 50 
arreu del territori espanyol. 

Resultava necessari, doncs, perme-
tre que les persones físiques amb 
sobreendeutament, encara que no 
es consideressin empresari persona 
natural, tinguessin accés a la figura de 
l’exoneració de passiu insatisfet.

Per tal de poder tramitar la sol·licitud 
d’exoneració del passiu insatisfet, 
l’article 178 bis de la Llei Concursal 
exigeix que el procediment concur-
sal de la persona física no hagi estat 
declarat culpable, que el deutor no 
hagi estat condemnat en sentència 
ferma per delictes contra el patrimoni, 
contra l’ordre socioeconòmic, falsedat 
documental, contra la Hisenda Pública 
i la Seguretat Social o contra els drets 
dels treballadors en els deu anys an-
teriors a la declaració de concurs, que 
hagi intentat un acord extrajudicial 
de pagaments amb els seus creditors 
i que hagi satisfet la totalitat dels 
crèdits contra la massa (els meritats, 
un cop declarat el procediment con-
cursal), els crèdits privilegiats (aquells 
sotmesos a garantia com la hipoteca) 
així com, en el cas de no haver tramitat 
prèviament un acord extrajudicial de 
pagaments, el 25 per cent dels crèdits 
ordinaris.

Amb aquestes premisses, el deutor pot 
presentar al Jutjat la sol·licitud d’exo-

neració un cop l’administració concur-
sal hagi emès l’informe final justificatiu 
de les operacions realitzades durant 
el procediment i de la inexistència de 
béns per fer front als creditors, és a 
dir, que cal la prèvia liquidació global 
del seu patrimoni. D’aquesta sol·licitud 
es dóna trasllat a l’Administració con-
cursal i als creditors perquè, si escau, 
s’hi oposin (fet que només es pot 
donar si s’han incomplert els requisits 
de legitimació relacionats al paràgraf 
anterior).

Principal diferència

La diferència amb l’exoneració del 
passiu insatisfet que teníem fins ara 
radica en el fet que, en cas de no 
poder fer front als crèdits contra la 
massa i els privilegiats, a més del 25 
per cent dels ordinaris en cas de no 
haver optat per l’acord extrajudicial de 
pagaments previ al procediment con-
cursal, el deutor pot, alternativament, 
optar per sotmetre’s a un nou calen-
dari de pagament respecte als deutes 
no satisfets durant un màxim de cinc 
anys –a comptar des de la conclusió 
del procediment concursal– tret que el 
venciment del deute en concret tingui 
un venciment posterior.

En aquest supòsit correspon al deutor 
presentar una proposta de paga-
ments, que serà acceptada pel jutge 
en els termes plantejats inicialment o 
amb les modificacions que s’estimin 
oportunes.

Tanmateix, cal tenir present que 
aquesta segona proposta alternativa 
de presentar un pla de pagaments 
durant cinc anys ve restringida al fet 
que el deutor no hagi rebutjat durant 
els quatre anys anteriors a la decla-
ració del concurs una oferta de feina 
adequada a la seva capacitat, que no 
hagi obtingut el benefici de plantejar 
el pla de pagaments esmentat durant 
els deus anys anteriors, i que accep-
ti de forma expressa fer constar al 
Registre Públic Concursal aquest be-
nefici durant cinc anys (portal públic 
d’Internet creat al desembre de 2013 i 
que té per objecte donar publicitat de 
les resolucions més rellevants de tots 
els procediments concursals). 

I si aquest darrer requisit no fos ex-
traordinàriament lesiu per al deutor, 
el legislador ha exceptuat del pla de 
pagaments, a un màxim de cinc anys 
vista, els crèdits per aliments (cohe-

rent, atenent la intrínseca necessitat 
que implica un crèdit per aliments) 
i els crèdits de dret públic (previsió 
totalment contrària a la par conditio 
creditorum o igualtat de tracte entre 
tots els creditors).

Potser per compensar els efectes de la 
publicació i de l’exempció dels crèdits 
de dret públic, el legislador preveu en 
darrer lloc que, encara que no s’hagi 
complert íntegrament el pla de paga-
ments, el jutge podrà declarar l’exo-
neració definitiva, segons cada cas i 
amb prèvia audiència dels creditors, 
si el deutor destina al seu compliment, 
com a mínim, la meitat dels ingressos 
rebuts que no tinguin la consideració 
d’inembargables.

Per últim, i per tal d’evitar fraus de llei 
i insolvències estratègiques, el legisla-
dor també permet que qualsevol cre-
ditor pugui sol·licitar la revocació del 
benefici de l’exoneració del passiu in-
satisfet si durant els cinc anys següents 
a la seva concessió s’incompleix el pla 
de pagaments aprovat judicialment, si 
el deutor millora substancialment la 
seva situació econòmica (en concret, 
si pot fer front a tots els deutes sense 
menystenir les seves obligacions en 
concepte d’aliments) o si es constaten 
ingressos, béns o drets ocultats. 

Un híbrid legislatiu

Com dèiem al principi, una nova figura 
en el nostre ordenament jurídic per 
a la totalitat de les persones físiques, 
amb independència de la seva condi-
ció d’empresari o no, la qual intenta 
conciliar el principi de responsabilitat 
universal amb la necessitat de donar 
compliment a les obligacions. Només 
el temps dirà si aquest híbrid legislatiu 
ha permès una segona oportunitat a 
aquells que ho han perdut tot o si, al 
contrari, encara cal fer un pas més.

NOMéS EL TEMPS 
DIRÀ SI AqUEST 
híBRID LEGISLATIU 
hA PERMÈS  
UNA SEGONA 
OPORTUNITAT A 
AqUELLS qUE hO 
hAN PERDUT TOT.
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Rousaud Costas Duran, SLP va impartir al Col·legi Oficial de 
Gestors Administratius de Catalunya una sessió formativa 
sobre les novetats laborals intruïdes per la Llei de Pressu-
postos Generals de l’Estat per a l’any 2015 i els principals 
canvis jurisprudencials en matèria laboral. 

• Les bases i els tipus de cotització en els diferents règims 
de la Seguretat Social, Salari Mínim Interprofessional (SMI) i 
Valors de l’Indicador Públic de la Renda d’Efectes Múltiples 
(IPREM), per a l’any 2015.

• La modificació introduïda pel Tribunal Suprem sobre el 
càlcul de la indemnització per acomiadament improcedent. 

• Les modificacions fiscals sobre el tractament de les in-
demnitzacions per acomiadament.

• El recent pronunciament jurisprudencial en relació amb la 
ultraactivitat dels Convenis Col·lectius. 

1.  Bases i tipus de cotització, Salari Mínim Interprofes-
sional i Valors de l’Indicador Públic de la Renda d’Efectes 
Múltiples (IPREM), per a l’any 2015.

Respecte a les novetats introduïdes per la Llei de Pressu-
postos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la ponència es va 
centrar en els lleugers increments de: les bases, màximes i 
mínimes, i els tipus de cotització en els principals règims de 
la Seguretat Social, del Salari Mínim Interprofessional i dels 
Valors de l’Indicador Públic de la Renda d’Efectes Múltiples 
(IPREM), per a l’any 2015.

2. La modificació sobre el càlcul de la indemnització per 
acomiadament improcedent.

Des de Rousaud Costas Duran, SLP entenem que els incre-
ments referits no han estat els principals canvis en matèria 
laboral que s’han produït en els darrers temps, sinó que les 
novetats principals han estat introduïdes per la jurisprudència. 

Una d’aquestes novetats ha estat el canvi recent en la deter-
minació dels topalls de la indemnització per acomiadament 
improcedent, que s’ha produït mitjançant la Sentència dic-
tada pel Tribunal Suprem, el dia 29 de setembre de 2014, en 
seu d’unificació de doctrina.

Abans de dictar-se la Sentència esmentada, la indemnit-
zació per acomiadament improcedent es determinava, 
de conformitat amb la Disposició transitòria 5a, apartat 2 
del Reial Decret Llei 3/2012, de 20 de febrer, de la manera 
següent:

• Amb caràcter general, ascendia a la suma de: a) 45 dies 
de salari per any treballat, calculats des de la data d’anti-
guitat del treballador fins al dia 11 de febrer de 2012 i b) 33 
dies de salari per any treballat, des del dia 12 de febrer de 
2012 fins a la data de l’extinció contractual.

• L’import de la indemnització resultant del càlcul referit no 
podia ser superior a 720 dies de salari, amb una excepció: 
quan el tram de la indemnització de 45 dies de salari per 
any treballat, comptabilitzat fins al dia 11 de febrer de 2012, 
resultés ser un nombre de dies superior a 720. 

• En cas de produir-se aquesta excepció, la indemnització 
màxima per l’acomiadament improcedent seria la que cor- 
respondria al treballador únicament pel tram de 45 dies de 
salari per any, comptabilitzat fins al dia 11 de febrer de 2012, 
amb un límit de 42 mensualitats. D’aquesta manera, no es 

NOVETATS  
LABORALS

JONAThAN GIL MINGORANCE
Soci del Departament Laboral  
Rousaud Costas Duran, SLP

ELS INCREMENTS NO hAN ESTAT  
ELS PRINCIPALS CANVIS, SINÓ qUE  
LES NOVETATS PRINCIPALS hAN ESTAT 
INTRODUÏDES PER LA JURISPRUDÈNCIA. 

I PRINCIPALS CANVIS  
JURISPRUDENCIALS 
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tenia present el període en què el treballador va prestar 
serveis amb posterioritat a la data esmentada.

Doncs bé, la sentència del Tribunal Suprem anteriorment es-
mentada ha establert que en el supòsit que el tram de 45 dies 
d’indemnització, comptabilitzats fins a data 11 de febrer de 2012, 
sigui superior a 720 dies de salari, la indemnització que tindrà 
dret a percebre el treballador seria únicament la del tram de 
45 dies de salari per any treballat, però no comptabilitzada fins 
al dia 11 de febrer de 2012, sinó fins a la data d’extinció del seu 
contracte, amb un límit de 42 mensualitats de salari. 

En conseqüència, la sentència esmentada modifica els to-
palls que establia la normativa per calcular la indemnització 
per acomiadament improcedent.

3. Les modificacions fiscals sobre el tractament de les 
indemnitzacions.

Així mateix, durant l’any 2014 s’han modificat les exemp-
cions i reduccions fiscals existents en matèria d’indemnit-
zacions per acomiadament dels treballadors subjectes a 
una relació laboral ordinària. 

En aquest sentit, és important tenir present que les indem-
nitzacions per acomiadament dels treballadors subjectes 
a una relació laboral ordinària no tributarien per l’impost 
sobre la renda de les persones físiques (IRPF) quan es pro-
dueixin els requisits següents: 

• Que estiguin calculades d’acord amb l’Estatut dels Tre-
balladors.

• Que el seu import sigui inferior a 180.000 euros. 

Aquest límit no resulta d’aplicació en els supòsits següents: 
acomiadaments produïts amb anterioritat al dia 1 d’agost 
de 2014 i acomiadaments que es produeixin a partir del dia 
1 d’agost de 2014 quan derivin d’un Expedient de Regulació 
d’Ocupació en el qual s’hagi comunicat l’obertura del pe-
ríode de consultes a l’Autoritat Laboral amb anterioritat a la 
data esmentada. Quant als acomiadaments efectuats entre 
el dia 1 d’agost de 2014 i el dia 29 de novembre de 2014, la 
diferència entre la retenció o l’ingrés a compte practicats 
i el límit referit haurà de ser ingressada pel contribuent, a 
través de la seva declaració de la renda de l’any 2014.

• En cas d’indemnitzacions per acomiadament improce-
dent, caldrà que l’empresa reconegui la improcedència de 
l’acomiadament en l’acte de conciliació davant del Servei 
de Mediació, Arbitratge i Conciliació corresponent o mit-
jançant resolució judicial. No resultarà necessari complir 
aquest requisit en cas d’acomiadament objectiu o Expe-
dient de Regulació d’Ocupació d’extinció de contractes.

Aquests requisits s’han de produir de manera conjunta.

Addicionalment, resulta possible aplicar una reducció fiscal 
del 30%, sobre l’IRPF, a les indemnitzacions per acomia-
dament que no es trobin exemptes de tributació, quan es 
produeixin els requisits següents: 

• Que les indemnitzacions s’hagin generat en un període 
de dos anys. Es considera període de generació el nombre 
d’anys en què el treballador ha prestat els seus serveis per 
a l’empresa.

• Que la reducció indicada s’apliqui sobre el límit màxim 
de 300.000 euros anuals: en el supòsit d’indemnitzacions 
compreses entre 700.000,01 euros i 1.000.000 euros, la 
quantia del rendiment sobre la qual s’aplicarà la reducció 
no podrà ser superior a l’import que resulti de minorar 
300.000 euros a la diferència entre la quantia del rendi-
ment i 700.000 euros. 

Així mateix, quan la quantia d’aquests rendiments sigui 
igual o superior a 1.000.000 euros, la quantia dels rendi-
ments sobre la qual s’aplicarà la reducció del 30% serà zero.

Aquests requisits s’han de produir de manera conjunta.

4. La ultraactivitat dels Convenis Col·lectius. 

Finalment, es va comentar la sentència recent dictada pel 
Tribunal Suprem en data 22 de desembre de 2014 en seu 
de cassació ordinària, que versa sobre la ultraactivitat dels 
Convenis Col·lectius. És a dir, sobre l’aplicació automàtica o 
no d’un Conveni Col·lectiu ja denunciat, més enllà de l’expi-
ració de la seva vigència.

En aquest sentit, cal indicar que l’article 86.3 de l’Estatut 
dels Treballadors, va ser modificat  per la Llei 3/2012, de 
6 de juliol, que estableix el següent: Transcorregut un any 
des de la denúncia del conveni col·lectiu sense que s’hagi 
acordat un nou conveni o dictat un laude arbitral, aquell 
perdrà, excepte pacte en contrari, vigència i s’aplicarà, si 
n’hi hagués, el conveni col·lectiu d’àmbit superior que fos 
aplicable. En el supòsit que no existís Conveni Col·lectiu 
d’àmbit superior, s’acceptava, tot i que la norma no ho es-
tablia, l’aplicació de l’Estatut dels Treballadors.

Com es pot observar, la modificació del precepte indicat 
pretenia evitar que es prorroguessin de manera indefinida 
les clàusules del Conveni Col·lectiu quan la seva vigència 
havia finalitzat. No obstant això, aquesta modificació 
legislativa generava el dubte sobre si, amb l’aplicació del 
Conveni Col·lectiu d’àmbit superior o de l’Estatut dels 
Treballadors, els treballadors continuaven mantenint o no 
les condicions laborals adquirides d’acord amb l’anterior 
Conveni Col·lectiu que els resultava d’aplicació.

Doncs bé, el Tribunal Suprem ha resolt el problema esmen-
tat i ha establert que, en aquest supòsit, s’han de respectar 
els drets i les obligacions adquirits pels treballadors en 
aplicació del Conveni Col·lectiu anterior, atès que els treba-
lladors els exercien des de la seva contractació. D’aquesta 
manera, les condicions esmentades només podrien ser 
modificades si concorreguessin circumstàncies de caràcter 
econòmic, tècnic, organitzatiu i/o productiu, seguint el 
procediment establert en l’Estatut dels Treballadors per a 
les modificacions substancials de les condicions de treball.

DURANT L’ANY 2014 S’hAN MODIfICAT  
LES EXEMPCIONS I REDUCCIONS fISCALS  
EXISTENTS EN MATÈRIA D’INDEMNITZA- 
CIONS PER ACOMIADAMENT.
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El Dr. Marc Giménez Bachmann, gestor administratiu i po-
nent de la Comissió d’Estrangeria del COGAC, fa més de 
vint anys que està especialitzat en l’àmbit de l’estrangeria. 
Acaba de publicar la seva tesi doctoral en el llibre La situa-
ció jurídica dels immigrants irregulars a Espanya, en què 
fa una anàlisi exhaustiva de com ha anat evolucionant la 
normativa en aquest camp. 

La normativa en matèria d’estrangeria a Espanya és eficaç?

Malauradament, no. A Espanya hem tingut dues lleis d’es-
trangeria: la de l’any 1985, que va ser la primera i recollia els 
preceptes dispersos en diferents normatives, i la del 2000, 
que ha estat modificada posteriorment diverses vegades. 
Amb cap de les dues normatives no s’han aconseguit els 
objectius clau: la lluita contra la immigració irregular i el 
control dels fluxos migratoris. 

Durant aquest temps, a més a més, s’han portat a terme sis 
procediments de regularitzacions extraordinàries i s’hi han 
afegit els procediments per circumstàncies excepcionals, 
més coneguts com a arrelaments. Per tant, som davant 
un marc normatiu fet trossos sorgit de la jurisprudència i 
les necessitats de cada moment i que, en la pràctica, ha 
constituït una regularització encoberta.  

Des de la UE parlen de les controvertides quotes d’immi-
gració. Serien una solució?

Les quotes fan referència al control dels permisos de treball 
i de residència d’immigrants regulars, així que no solucio-
narien el problema de la immigració no legal. El problema 
real el constitueixen els immigrants que entren de manera 
irregular al país o que, després d’entrar de manera regular 
al territori Schengen (per exemple, amb un visat de va-
cances), s’hi queden un cop ha finalitzat. El que sí que hi 
ajudaria, i és una de les conclusions del llibre, és una nor-
mativa europea comuna per tal de portar un control dels 

punts d’entrada, d’estada i de la situació dels immigrants 
dins d’aquest territori. Avui dia, aquest control és inviable. 

Què són exactament els arrelaments?

Els arrelaments van sorgir per la creació de la casuística fruit 
de la jurisprudència. Per tant, van néixer com un procediment 
excepcional (el nom tècnic és “autorització de residència per 
circumstàncies excepcionals”), malgrat que en la pràctica és 
el que més s’esdevé a les oficines d’estrangeria. Actualment 
hi ha més d’una dotzena de supòsits que es poden al·legar 
per regularitzar la situació al nostre país.

Es tracta, doncs, d’una normativa complexa. Quines són 
les dificultats principals que té el gestor que treballa en 
aquest camp?

Sens dubte, la varietat de requisits que es demanen en 
cada tràmit i els canvis d’aplicació de la llei. D’altra banda, 
som davant els que he anomenat “conceptes jurídics inde-
terminats” i que dificulten la nostra feina. Un exemple d’això 
seria el precepte que recull la llei sobre com s’ha d’acreditar 
l’estada a Espanya durant tres anys per qualsevol mitjà 
admissible en dret amb motiu de l’arrelament social. En 
aquest cas, l’oficina d’estrangeria tan sols admet el padró 
com a prova. Totes aquestes incerteses s’han de conèixer 
per donar un bon servei.

Què valora una persona que acudeix a un gestor adminis-
tratiu per resoldre els seus problemes com a estranger?

El coneixement professional de la matèria, ja que és impor-
tant informar-los adequadament dels passos que han de fer 
en cada moment. No renovar el padró cada dos anys o els 
terminis per fer-lo amb el de residència són dos exemples 
de qüestions que es desconeixen i que poden conduir a una 
situació irreversible. 

El 27 de maig va tenir lloc la presentació del llibre a l’auditori del Banc Sabadell 
a Barcelona. El Dr. Ramon Viñas, catedràtic de Dret Internacional Privat de la UB, 
fou l’encarregat de presentar l’obra, que ha definit com “un bon llibre, dels que 
s’obren amb expectació, es llegeixen detalladament i es tanquen amb fruïció”. La 
cloenda de l’acte va ser a càrrec d’Alfonso Lluzar, president del COGAC, el qual 
va afirmar que “no hi ha ningú millor que el Dr. Giménez per escriure aquesta 
obra, ja que és uns dels màxims experts en aquesta matèria”. El president també 
va destacar que aquesta és la cinquena obra que s’impulsa des del Col·legi “com 
un acte de responsabilitat corporativa per mitjà del qual intentem retornar a la 
societat una part del que ens ofereix en forma de treballs de recerca”.

OPINIÓ

“AMB LA NORMATIVA ACTUAL  
NO S’hA ACONSEGUIT 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA  
DE LA IMMIGRACIÓ IL·LEGAL”

DR. MARC GIMéNEZGestor administratiu i ponent de la Comissió d’Estrangeria
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què és aquest servei del Col·legi?

Per a vosaltres i per als vostres clients és un servei en matèria d’internacionalització i comerç  
exterior, gràcies al conveni de col·laboració que el vostre Col·legi ha signat amb amec.

Serveis exclusius per a gestors administratius col·legiats

Amplieu els serveis als vostres clients en un nou àmbit:
INTERNACIONALITZACIÓ I COMERÇ EXTERIOR

Ja utilitzeu
aquest  servei?

què us facilita?

Descomptes i condicions preferents en els serveis d’amec, organització que té com a objectiu 
donar suport a les empreses perquè competeixin en l’àmbit de la internacionalització i el 
comerç exterior.

Podeu proporcionar aquests descomptes a les empreses que teniu com a clients o per 
captar-ne de nous i encaminar-los a posicionar-se i a créixer en mercats d’altres països.

SOL·LICITEU-NE 
L’ACCéS

Servei d’Atenció al Col·legiat 
Tel. 93 317 06 86  sac@gestors.cat  www.gestors.cat

GRATUÏT!
Un servei més del vostre Col·legi

La internacionalització, una de les millors vies de creixement empresarial  
i d’augment de vendes amb un creixement interanual del 4,4% a Catalunya. 

Programa SIEX
Per a empreses que s’iniciïn  
en l’activitat exportadora.

Xarxa Exterior
Per a empreses que  
estiguin en procés  
d’expansió internacional.

Informació i estudis

Sessions amb  
experts/Formació

Eines, instruments necessaris i suport per  
superar les barreres i dificultats en el camí  
cap a la internacionalització.

Cerca de representant, elaboració  
d’agendes, implantació comercial i productiva, 
selecció de personal, etc. Disposa d’una xarxa  
d’experts en més de 20 països.

Llistes de contactes internacionals, recerca 
d’estudis de mercat, càlcul d’aranzels d’impor-
tació i exportació, informació sobre països...

Coneixement, informació, eines i experiència  
en temes d’interès pel que fa a innovació,  
internacionalització o finançament.

1.400 € + IVA

Elaboració d’un pressupost  
en funció del tipus de projecte. 
Cost preferent per a empreses 
referenciades pel COGAC.

Condicions preferents per  
a empreses referenciades  
pel COCAG.

1.000 € + IVA

Servei Què proporciona  
a les empreses

Preu Preu  
preferent
COGAC

ACCEDIU A UN SERVEI PER  
PROJECTAR ELS VOSTRES  
CLIENTS CAP A LA 
INTERNACIONALITZACIÓ

SERVEIS
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DELEGACIONS

Ha finalitzat el curs per a l’obtenció del títol de capacitació de transportistes, 
que s’ha dut a terme entre els mesos de febrer i maig a la delegació de Gi-
rona. Aquest curs, de 60 hores de durada, ha estat impartit per professionals 
especialitzats en cadascuna de les matèries del temari: Josep M. Quesada Pujol 
(transports), José Pinto Molina (fiscalitat) i Antoni Ezquioga Carbonell (dret).  

El Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya organitza cada 
any la convocatòria per obtenir aquest títol, que està adreçat a persones que 
es dediquen a l’activitat del transport públic de mercaderies per carretera amb 
vehicles de més de 3,5 tones de MMA, dins del territori estatal i internacional. La 
delegació de Girona ja fa vuit anys que l’imparteix per als clients de les gestories.   

El 8 de juny passat, el ponent de la Comissió de Trànsit de 
Girona, Santiago Fernández, es va reunir amb el cap de la 
Secció d’Ingressos de l’Ajuntament d’Olot, Josep Rebugent 

i Nogué, per concretar el sistema d’accés al nou portal te-
lemàtic que podran emprar els gestors per a la tramitació 
en línia de l’IVTM, engegat per aquest ajuntament.

Amb la col·laboració d’Activa Mútua, 
més de 80 GA van informar-se d’aquest 
tema gràcies a Antonio Benavides, ins-
pector de Treball i Seguretat Social de 
la província de Barcelona. 

Xerrada informativa a l’Institut Escola del Treball de Lleida amb l’objectiu de 
donar a conèixer la modalitat DUAL (formació en l’empresa) per col·laborar en 
la formació de l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà en Gestió.

Més de 60 gestors de la delegació 
de Lleida van posar-se al corrent de 
les novetats d’aquesta campanya. A 
més, s’han organitzat taules rodones 
setmanals per a consultes puntuals 
amb el cap del Servei de la Gestió 
Tributària, Lavín Bedia.  

Jornada informativa feta al Departament d’Agricultura de Lleida per tractar de la 
concentració parcel·lària: zones de concentració, informació als CROMOS, infor-
mació al web del SIGPAC, càrrega directa en la DUN, en quins casos la DUN sol·li-
cita un croquis i en quins no, configuració especial APOGES i exemples pràctics.

Xerrada informativa dels 
Mossos d’Esquadra sobre els 
vehicles d’ocasió i importa-
ció. En aquesta trobada van 
explicar als GA la problemà-
tica amb què es poden tro-
bar i van mostrar com es fa 
una primera inspecció ocular 
per detectar documenta-
ció falsificada (sobretot la 
documentació de vehicles 
importats de Bèlgica, Itàlia i 
Luxemburg). 

CURS DE CAPACITACIÓ 
DE TRANSPORTISTES

REUNIÓ AMB L’AJUNTAMENT D’OLOT

LLEI DE MECANISMES  
DE SEGONA  
OPORTUNITAT

fORMACIÓ EN L’EMPRESA

IRPf I PATRIMONI 2014

CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA

VEhICLES  
D’OCASIÓ  
I IMPORTACIÓ

GIRONA

LLEIDA
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ELS NOSTRES GESTORS

València, 408  08013 Barcelona  934 57 05 86

25 anys

Nous gestors

Entença, 110  08015 Barcelona
www.contractia.es

La Gestoria Baltanás fa 25 anys que està especialitzada en 
el ram de l’automòbil, “un sector en el qual ens sentim molt 
còmodes i ens hem mantingut durant tot aquest temps 
gràcies al suport dels nostres clients”. 

Per a en Ramón i en Jordi Baltanás, els dos gestors que hi 
ha al capdavant d’aquest despatx, la professió ha evolucio-
nat al mateix ritme que el perfil del client. “Ara ens trobem 
davant de clients més informats, que valoren no únicament 
la part de gestió, sinó la tasca d’assessorament prèvia per 
trobar la solució més òptima per al seu cas”, expliquen. 

Alguns dels seus clients són de fa 25 anys, i per això els 
dos germans tenen clara quina és la clau per fidelitzar-los: 
la qualitat del servei. En aquest sentit comenten que “els 
clients s’han de sentir còmodes quan entren al despatx, 

sentir que se’ls dóna un servei professional i una solució 
personalitzada”. 

Aquests veterans de la gestió administrativa creuen que 
cada vegada existeixen més normatives per regular aspec-
tes concrets de la vida de les persones i de les empreses, i 
que “això farà que la figura del gestor administratiu continuï 
sent necessària perquè la coneixem i la interpretem per fer 
la vida més fàcil als nostres clients”. 

Per als germans Baltanás és important que el públic sàpiga 
a qui cal adreçar-se quan busca assessorament de qualitat, 
i per això asseguren que “és rellevant el paper del Col·legi, 
ja que contribueix a fer que la nostra professió sigui més 
coneguda, més respectada i tingui una imatge més sòlida”. 

“Ampliar la cartera de negoci i obrir noves vies d’activitat.” 

Aquesta és la raó principal que va conduir M.ª Teresa Sangui-

no a afegir a la seva professió d’advocada el títol de gestor 

administratiu. Un company de feina li va parlar d’aquesta 

possibilitat i “vaig veure una oportunitat de poder incor-

porar la part de gestió als serveis que oferim al despatx en 

alguns dels àmbits en què ja treballem, com el laboral o el 

fiscal”, comenta la nova gestora. I és que, precisament, a 

Contractia consideren que les àrees jurídiques i les àrees 

de gestió estan relacionades en molts aspectes, per la qual 

cosa és possible oferir un servei integral al client final.

Pel que fa al paper dels gestors administratius, M.ª Teresa 

ho té força clar: han de fer de pont entre l’Administració i 

el client, per facilitar-li el dia a dia. “El cas dels autònoms 

o dels nous emprenedors n’és un bon exemple: són inun-

dats per tràmits que normalment no poden resoldre. Els 

GA poden resoldre des d’una transmissió d’un vehicle fins a 

la contractació d’un treballador estranger.” A més, segons 

aquesta gestora administrativa, la professió té futur, ja que 

“la figura del gestor continuarà sent imprescindible en la 

nova societat de la informació; això sí, adaptant-nos als 

canvis que porta la tecnologia”. 

El que més valora del Col·legi és el suport formatiu, per-

què ajuda els col·legiats a estar informats i preparats per 

assumir els nous reptes que van sorgint, i també el suport 

logístic en forma de plataformes telemàtiques. 

Com a aspectes importants demana que el COGAC prosse-

gueixi la tasca d’obrir noves vies de negoci per als gestors 

i que signi convenis amb altres entitats per potenciar el 

paper dels gestors administratius. 

GESTORIA BALTANáS

CONTRACTIA



Les Caves Codorniu van ser l’escenari de la celebració de 
la festa professional d’enguany. Més de 300 persones, en-
tre les quals hi havia gestors administratius, presidents de 
col·legis d’altres comunitats i representants de l’Administra-
ció, es van reunir per celebrar la festa gran de la professió.

L’aperitiu va ser el moment ideal per retrobar-se amb els 
companys de professió abans d’anar a l’interior de les caves, 
on van tenir lloc els parlaments. El president del Col·legi, 
Alfonso Lluzar, va donar la benvinguda als assistents i va fer 
un balanç de la feina feta durant aquest any. 

Les campanyes de comunicació per posicionar el gestor 
administratiu i la marca GA com a referència de servei de 
qualitat entre el públic, la tasca continuada en formació i 
reciclatge, així com els acords signats amb l’Administració 
i altres entitats, van ser alguns dels temes que el president 
va voler ressaltar de la tasca duta a terme pel Col·legi. 
“Tenim un Col·legi molt potent, des del qual es treballa 
contínuament per implantar nous projectes amb l’objectiu 
de facilitar el desenvolupament professional i la captació 
de nous clients”, va afirmar. 

El president del Consejo General de Colegios de Gestores 
Administrativos de España, Fernando J. Ollero, va valorar 
l’activitat professional dels gestors administratius en l’ac-
tualitat i va destacar el paper dinamitzador dels gestors ca-
talans, pioners en moltes de les iniciatives més innovadores 
de la professió. 

Lliurament de títols, diplomes i guardons

Després dels parlaments, el mestre de cerimònies, Pau 
Garcia, va donar la paraula a Marc Giménez Bachman per 
començar l’acte de lliurament de guardons a tots els ges-
tors que celebraven vint-i-cinc i cinquanta anys de vida cor-
porativa. També als nous gestors, a qui van concedir el títol 
de gestor administratiu expedits pel Consell de Col·legis de 
Gestors Administratius i pel Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. 

Alfonso Lluzar va felicitar els companys que van rebre el 
guardó de vint-i-cinc i cinquanta anys de vida corporativa 
i va recordar que “ells són la nostra memòria i el nostre 

fESTA  
PROfESSIONAL  
DELS GESTORS  
2015
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coratge”. També va dedicar unes paraules als nous gestors, a qui va donar la 
benvinguda i va animar perquè formin part activa del Col·legi. “Són el nostre fu-
tur, i és a les seves mans el fet que la nostra professió continuï sent una professió 
de referència”, va afegir. 

Un cop acabat l’acte de lliurament dels guardons va començar el dinar, que va 
transcórrer en un ambient agradable i de companyonia. L’actuació d’un grup de 
gospel i el ball van amenitzar la part final de la vetllada.

Germà Gordó, Medalla al mèrit de la 
professió

El conseller de Justícia de la Genera-
litat de Catalunya, Germà Gordó, va 
rebre la Medalla al mèrit de la profes-
sió en reconeixement del suport de-
mostrat als col·legis professionals de 
Catalunya i, en particular, al de gestors 
administratius, tant per les continua-

des convocatòries de proves d’accés 
al títol com per la seva confiança en 
els gestors com a professionals de la 
mediació.

Gordó va agrair aquest reconeixement 
i va fer referència als quatre principis 
compartits: la necessitat d’una socie-
tat civil forta, el fet que aquesta socie-
tat civil tingui un paper preponderant 
en les tasques de gestió de l’Adminis-
tració, la col·laboració en matèria de 
mediació i l’entesa per tirar endavant 
qualsevol iniciativa d’una manera con-
junta. Durant el seu discurs també va 
valorar la gran tasca que fan els ges-
tors administratius i la importància de 
continuar treballant conjuntament per 
enfortir la funció dels professionals i 
dels col·legis que els representen. 

PLE DEL CONSEJO  
A SITGES
Medalla del Consejo al president 
del COGAC 

El dia abans de la celebració de la fes-
ta professional va tenir lloc el ple del 
Consejo a Sitges amb la presència dels 
presidents dels col·legis de gestors 
administratius d’arreu d’Espanya. 

En l’ordre del dia d’aquesta reunió es 
va realitzar la signatura de la renovació 
de l’acord pel qual el COGAC cedeix 
la marca i el logotip “GA” al Consejo 
General perquè puguin fer-ne ús tots 
els col·legis. 

Aprofitant la presència de la resta de 
presidents, Alfonso Lluzar, president 
del COGAC, va ser condecorat amb 
la medalla del Consejo General, la 
màxima distinció que el reconeix com a 
president d’honor d’aquest organisme. 

Lliurament de la medalla a Alfonso Lluzar.

Signatura de l’acord de cessió de la GA. 

ACTUALITAT COL·LEGIAL
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ACTUALITAT COL·LEGIAL

El 7 de maig passat, el COGAC va convocar la roda de prem- 
sa anual per informar a través dels mitjans de les novetats 
de la campanya de la renda d’enguany. 

El president del Col·legi, Alfonso Lluzar, va iniciar la roda 
de premsa tot recordant el paper protagonista del gestor 
administratiu en temes fiscals. A continuació, la secretària 
i ponent de la Comissió de Comunicació, Carme Dalmau, 
va fer un repàs de les novetats que cal tenir en compte 
aquest any i va afirmar “que es tracta d’una campanya amb 
pocs canvis i que afecten un grup reduït de persones”. Així 
mateix, va destacar que la reforma aprovada al final de l’any 
passat inclou una llarga relació de canvis que sí que incidi-
ran en la declaració 2015, i que, a més, s’han de considerar 
a l’hora de prendre decisions que tindran una repercussió 
fiscal durant aquest any.

En la trobada amb els mitjans de comunicació també es 
van tractar dos temes d’actualitat. 

El Dr. Lluís Alonso, assessor de la Comissió Econòmica 
i Financera, Comptable i Tributària, va ser l’encarregat  
d’exposar el tractament actual del frau fiscal a Espanya, 

i va afirmar que no existeix una definició clara “perquè som 
dels pocs països d’Europa en què no es calcula el tax gap o 
bretxa fiscal, una eina essencial per saber d’on procedeixen 
els impagaments i diferenciar així els grans defraudadors 
de contribuents amb impagaments per altres raons”. 

Finalment, Jordi Altayó, ponent de la Comissió Econòmica 
i Financera, Comptable i Tributària del Col·legi, va parlar de 
l’amnistia fiscal des d’una vessant normativa i va aclarir els 
punts clau d’aplicació de la norma. 

Catalunya Ràdio, RAC1, RNE, la COPE, la Cadena SER, El 
Periódico, La Vanguardia, Diari de Girona, l’Agència Cata-
lana de Notícies, Vilaweb, Aldia.cat, endirecte.cat i naciodi-
gital.cat van ser alguns dels mitjans presents en la roda de 
premsa o que s’han fet ressò de les declaracions que van 
fer els ponents.

RODA DE PREMSA 
ANUAL SOBRE  
LA RENDA 2014

Prop de 700 persones, entre les quals 
hi havia emprenedors, directius, acadè-
mics i professionals de la comptabilitat 
i la direcció d’empreses, es van reunir 
en el VI Congrés Català de Comptabi-
litat i Direcció organitzat per l’ACCID.  
El Col·legi de Gestors Administratius de 
Catalunya també va ser present en les 
dues jornades que va durar el congrés. 

El Col·legi va participar en una de les 
sessions simultànies que es van dur a 
terme amb una ponència sobre la reso-
lució alternativa de conflictes en dret 
financer i tributari comparat, a càrrec 

del Dr. Lluís Alonso, assessor de la Co-
missió Econòmica i Financera, Comp-
table i Tributària. L’augment cons- 
tant del nombre de conflictes tributaris, 
l’alt percentatge de casos en què el 
contribuent guanya les reclamacions, 
el creixement del deute liquidat però 
no cobrat i l’elevada taxa d’economia 
submergida a Espanya van ser els 
temes previs a l’anàlisi de diferents me-
canismes de millora que ja s’utilitzen en 
altres països. 

Durant la cloenda, el president del CO-
GAC, Alfonso Lluzar, va fer el lliurament 

dels ajuts a la recerca promoguts per 
l’ACCID a l’economista Montserrat Se-
garra, amb motiu del projecte «Un altre 
finançament per a les empreses coope-
ratives». La proposta analitza les bones 
pràctiques en matèria de finançament 
aliè de les cooperatives actuals en els 
àmbits nacional i europeu. 

Durant els dos dies del congrés, l’estand 
del COGAC va donar informació als as-
sistents sobre els serveis que ofereix el 
Col·legi i les vies d’accés a la professió 
de gestor administratiu. 

A la roda de premsa van assistir mitjans com la SER, El Periódico, RAC1  
i TV3, entre d’altres.

El VI Congrés ACCID va tenir lloc els dies 28 i 29 de maig.

ELS GA, PRESENTS EN EL VI CONGRÉS CATALÀ DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ



17

E
L

 G
E

S
T
O

R

ACTUALITAT COL·LEGIAL

Continguts
Està previst que la formació s’imparteixi dos dies a la set-
mana, malgrat que aquest calendari es podrà ampliar quan 
s’incorpori a l’A9 una nova funcionalitat que cal conèixer.  

 Transferències 
   Introducció d’un tràmit de transferència
   Tramitació d’una transferència telemàtica + ITP
   Tramitació d’una transferència no telemàtica
   Funcionalitats de la pantalla de transferències

 Carpetes
   Propietats i funcionalitats (canvi de nom, afegir  
      o treure expedients, filtres i funcions)

 Taxes
   Explicació dels diferents tipus de taxes
   Funcions per al control de les taxes (filtres, gràfics, etc.)
   Funcions individuals per taxes (alliberar, eliminar, etc.)
   Importació de taxes mitjançant fitxers DGT

 Col·laboradors
   Introducció de nous col·laboradors
   Utilització de col·laboradors en expedients
   Sucursals
   Autofiltratge de tràmits per col·laborador
   Importació de tràmits XML
   Procediment d’importació mitjançant XML
   Visualització d’errors
   Anul·lació d’una importació

 Noves funcionalitats

NOU PLA fORMATIU online  
DE LA PLATAfORMA A9

Aquest mes de juny, Gesco compleix 

10 anys d’activitat, una dècada dedi-

cada a la prestació de serveis informà-

tics, telemàtics i electrònics als gestors 

administratius.

La firma tecnològica va celebrar l’ani-

versari amb un acte que va reunir tot 

l’equip que forma l’empresa, així com 

representants del COGAC. A més, per 

commemorar aquesta efemèride, ha 

portat a terme un redisseny del seu 

logotip. 

Celebració del desè aniversari.

Exemple de la plataforma A9.

El nou logotip de GESCO.

GESCO COMPLEIX 10 ANYS

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya vol 
impulsar, a través de GESCO, un pla formatiu de la plataforma 
A9 amb la finalitat que els gestors administratius en coneguin 
bé el funcionament i estiguin al corrent de totes les funciona-
litats que ofereix. 

Dirigida tant als gestors administratius com als seus empleats, 
la formació s’impartirà en línia i es podrà fer des dels despat- 
xos. A més, serà possible seguir-la al mateix temps en què 
s’opera amb la plataforma per aprofitar millor cada tema. 
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L’AQU, l’agència responsable de ve-
rificar que els plans d’estudis oficials 
compleixin tots els requisits legals 
universitaris, ha valorat favorablement 
el projecte del pla d’estudis del màster 
universitari en Gestió Administrativa 
de la Universitat de Lleida (UdL). 

Així, doncs, la Facultat de Dret i Eco-
nomia de la UdL podrà impartir aquest 
màster a partir del curs 2015-2016, de 
manera que es convertirà en la segona 
universitat pública de Catalunya que 

l’oferirà. Actualment, aquests estudis 
de postgrau es poden cursar a la Uni-
versitat Abat Oliba CEU i a la Universi-
tat de Barcelona (UB). 

Gràcies a aquesta implantació, les 
persones graduades en la branca de 
les Ciències Socials i Jurídiques de la 
demarcació de Lleida tindran la possi-
bilitat d’ampliar i especialitzar la seva 
formació mitjançant aquests estudis, 
sense la necessitat de desplaçar-se 
fins a Barcelona. 

El rector de la UdL, Roberto Fernández Díaz,  
la degana de la Facultat de Dret i Economia,  
M. José Puyalto, i el president de l’Institut 
Superior de Gestió Administrativa de Catalunya, 
Alfonso Lluzar, a l’acte de signatura del conveni 
el 2013.

LA UdL, qUALIfICADA PER 
IMPARTIR EL MÀSTER EN GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA 

ACTUALITAT COL·LEGIAL

El gestor administratiu Ramon Busquet ha rebut, a títol pòstum, la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural que atorga l’Ajun-
tament de Manresa. A petició de set entitats, entre les quals hi ha el Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, s’ha 
volgut reconèixer el seu compromís en benefici de la ciutat en l’àmbit cultural, sobretot per la tasca que va dur a terme com a 
president de l’Associació Amics de la Seu entre el 1988 i el 2012. 

EL GA RAMON BUSqUET, MEDALLA DE LA CIUTAT AL MÈRIT CULTURAL

L'EXPERIÈNCIA 
D'UNA GRAN 
CORREDORIA 
MOLT A PROP TEU

La teva tranquil·litat és la nostra raó de ser, per aquest 
motiu, des de fa més de 100 anys, treballem per garantir 
l’estabilitat, la protecció i la continuïtat de tota activitat 
empresarial i de les persones que en formen part.

No dubtis a visitar-nos a qualsevol de les nostres oficines, 
l’equip d’especialistes de Ferrer&Ojeda t’assessorarem sobre 
els millors productes asseguradors en funció de les teves 
necessitats.

A Ferrer&Ojeda som especialistes en assegurances per famílies, 
empreses, institucions, associacions, i col·legis professionals.  

També ens pots trobar a: Barcelona | Madrid | Sevilla | Berga | Centelles | Granollers | Terrassa | Molins de Rei

www.ferrerojeda.com
ferrerojeda@ferrerojeda.com

Tamarit 155-159
08015, Barcelona
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Lluïsa Melgares, regidora de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Terrassa, i Alfonso Lluzar, com a repre-
sentant del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de 
Catalunya, han signat un conveni de col·laboració. L’ob-
jectiu és facilitar a les entitats ciutadanes el contacte amb 
professionals de la gestió administrativa de cara a complir 
les obligacions fiscals que la nova normativa estatal imposa 
a les associacions sense ànim de lucre i, al mateix temps, 
promoure que els gestors tinguin presents aquestes enti-
tats a l’hora de dissenyar els seus productes i serveis.

El Saló Internacional de l’Automòbil de Barcelona ha estat el marc de la cele-
bració de la segona trobada de juntes directives del Col·legi de Gestors Admi-
nistratius de Catalunya i el Gremi del Motor. Amb aquesta reunió, totes dues 
entitats reforcen i potencien la relació estreta que mantenen.

Alfonso Lluzar, president del Col·legi, va posar en relleu durant la seva interven-
ció que aquesta col·laboració fomenta la tasca dels gestors en aquest sector i 
permet oferir un millor servei als membres del gremi i als clients finals. 

El president del Gremi del Motor, Miquel Donnay, va subscriure aquestes paraules 
i va apostar per continuar potenciant la relació entre totes dues entitats. 

El Col·legi Oficial de Gestors Adminis-

tratius de Catalunya ha renovat l’acord 

de col·laboració amb la corredoria 

d’assegurances Ferrer & Ojeda.

Amb motiu de la renovació d’aquest 

conveni, Ferrer & Ojeda prestarà a les 

entitats que representa el COGAC els 

serveis d’informació, consultoria, me-

diació i assistència tècnica preparatò- 

ria i els assessorarà en la formalització 

de contractes d’asseguraces i reasse- 

gurances privades. També podran dis- 

posar de l’assistència posterior al pre- 

nedor, a l’assegurat i al beneficiari en 

la gestió i l’execució d’aquests con-

tractes, sobretot en cas de sinistre. 

La signatura del conveni va tenir lloc a l’Ajuntament de Terrassa.

EL COGAC I fERRER & OJEDA RENOVEN L’ACORD 
DE COL·LABORACIÓ

CONVENI AMB  
L’AJUNTAMENT  
DE TERRASSA

II TROBADA DE LES JUNTES DIRECTIVES  
DEL COGAC I EL GREMI DEL MOTOR

Lluís Ferrer, Joaquim Llobet i Jordi Ferrer de part de Ferrer & Ojeda i Alfonso Lluzar, Pau Garcia  
i Marina Rocabruna del COGAC, a l’acte de signatura. 

ACTUALITAT COL·LEGIAL
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Després del període de presentacions de candidatures, el Consejo Rector de la 
Mutualidad de Gestores Administrativos va declarar el mutualista Juan Antonio 
Santos candidat únic per a la seva posterior proclamació a l’Assemblea General 
de Representants. Així, doncs, la seva candidatura va ser avalada per 69 mu-
tualistes amb plenitud de drets i fou designat president en l’assemblea del 12 
de juny passat. Santos és també vicepresident del Col·legi Oficial de Gestors 
Administratius de Catalunya. 

Una vegada reelegit per al seu segon mandat, Juan Antonio Santos va proposar 
els càrrecs de secretari (Miguel Àngel Pertejo), tresorer (Julio Alfredo Gómez) 
i comptadora (Teresa Martín), que van ser ratificats per l’assemblea. Després 
va tenir lloc la votació per escollir els mutualistes que han d’ocupar els càrrecs 
de vocals: Antonio Giner (primer vocal), Santiago Zapata (segon vocal) i Pablo 
Garcia Sistac (tercer vocal).

Durant els primers sis mesos d’aquest any, més de 1.200 alumnes han participat 
en les diferents formacions organitzades pel Col·legi. La reforma de l’IRPF, les 
novetats en les àrees laborals i mercantils, els canvis en la seguretat social, la 
immigració o la plataforma A9 han estat algunes de les matèries de la trentena 
de cursos impartits en aquest període. 

La valoració mitjana dels assistents és de més de 8 punts sobre 10, i l’aptitud del 
professor, l’assoliment dels objectius i l’aprofitament dels materials utilitzats són 
alguns dels aspectes més ben qualificats. 

El calendari actualitzat de tots els cursos es pot consultar al web del Col·legi: 
www.gestors.cat.

MéS DE 1.200 
ALUMNES  
ES fORMEN 
AL COGAC 
fINS AL JUNY 

JUAN ANTONIO SANTOS,  
REELEGIT PRESIDENT DE MUTUAGA

Juan Antonio Santos, president de Mutuaga.

ACTUALITAT COL·LEGIAL
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Tot i que ja fa molt de temps que 
vam deixar enrere la frase “si no ets 
a Internet no existeixes”, encara hi ha 
empreses que segueixen pensant que 
no cal ser present a les xarxes socials.

No hi ha res més allunyat de la realitat. 
Només cal que ens fixem en la quan-
titat de gent del nostre entorn que 
utilitza Facebook o Twitter per ado-
nar-nos que les empreses necessiten 
fer d’aquestes una part essencial de la 
seva estratègia de màrqueting.

S’han tornat tan freqüents i comunes 
en el nostre dia a dia que, quan bus-
quem una empresa, segurament ens 
decantarem per la que tingui millor 
presència a les xarxes socials.

Alguns despatxos són reticents a 
aventurar-se en els mitjans socials, per 
manca de temps o experiència, però 
sobretot per por de rebre comentaris 
negatius sobre els seus serveis. Tot i 
que cal estar preparat per a això, si ofe-
rim una comunicació transparent, con-
testem dubtes o peticions d’informació 
i som respectuosos amb els usuaris, 
les xarxes socials poden esdevenir un 
gran canal d’atenció al client, que ens 
ajudarà a millorar la nostra reputació.

Les xarxes socials ofereixen molts 
avantatges i possibilitats a canvi 
d’invertir només una mica del nostre 
temps: 

- Són assequibles. Es pot arribar al 
consumidor amb pocs recursos i acon-
seguir resultats amb menys inversió 
que el màrqueting tradicional.

- Són prescriptives. Mai s’ha de menys- 
prear el poder que tenen els usuaris per 
influir en les decisions dels altres. Hem 
d’escoltar els nostres seguidors i tenir-ne 
cura, com fem amb els clients reals. 

- Avantatge competitiu. Els despatxos 
sovint s’enfronten a una gran quantitat 
de competència per part d’altres ne-
gocis del mateix sector, que ofereixen 
serveis similars. Els mitjans socials 
permeten crear una personalitat de 
marca pròpia per al negoci. 

- Milloren el posicionament. Actual-
ment, els cercadors com Google 
també tenen en compte el contingut a 
les xarxes socials a l’hora del posicio-
nament (la posició en què apareix en 
fer una cerca).

- Fidelització i captació de clients. Mai 
s’ha de creure que respondre una pre-
gunta a les xarxes socials ens deixarà 
sense feina. Ben al contrari. S’ha de 
pensar que estàs guanyant un pos-
sible client: algú que segurament no 
hauria anat a un gestor i que a través 
de les xarxes socials ha descobert un 
professional de confiança.

De les crítiques també s’aprèn

Cal recordar que ser present a les 
xarxes socials també implica assumir 
certs riscos. S’ha d’estar disposat a 
rebre crítiques. Això no és necessària-

ment negatiu, ja que escoltar les opi-
nions del nostre públic ens pot ajudar 
a millorar els nostres serveis. A més, és 
el moment perfecte per demostrar la 
nostra eficiència i professionalitat. Les 
opinions negatives s’han d’afrontar 
de forma immediata i sobretot molt 
respectuosament i pacientment.

El contingut és clau

Les xarxes socials permeten compar-
tir, però perquè això sigui possible 
és imprescindible oferir un contingut 
atractiu i útil.

És bàsic tenir una web corporativa 
que permeti anar actualitzant la in-
formació o un blog, i intentar publicar 
novetats com a mínim un cop a la 
setmana. Aquestes publicacions es 
poden difondre després a les xarxes 
socials. 

S’ha d’evitar oferir sempre informació 
corporativa o intentar vendre els nos-
tres serveis de forma indiscriminada. 
Ens hem de posar a la pell dels clients 
i pensar quin tipus de contingut ens 
agradaria llegir o veure. Una molt 
bona opció és crear decàlegs sobre 
temes que preocupen o interessen els 
ciutadans, com ara la renda, la reforma 
laboral, la llei de successions, el canvi 
de nom dels vehicles, etc.

A més, encara que es pugui pensar 
que les gestories ofereixen productes 
difícils de mostrar visualment, sí que 
es pot realitzar, per exemple, una 
sessió de fotos o un vídeo de com és 
un dia de treball al despatx. Mostrar 
l’equip humà que hi ha al darrere 
permet guanyar credibilitat i generar 
confiança als clients.

Qui farà aquesta tasca?

Cal triar amb cura qui serà a càrrec de 
les xarxes socials. Tot i que són eines 
que fem servir habitualment, el seu ús 
professional és més complex i reque-
reix una certa experiència i coneixe-
ments per utilitzar-les com a mitjà de 
comunicació.

Atenció al client: escoltar i respondre

Quan preguntin alguna cosa s’ha de 
contestar al més aviat possible, inclús 
les opinions negatives. No hi ha res 
pitjor que deixar algú sense resposta, 
sobretot si es tracta d’una crítica.

Roma no es va construir en un dia

No s’aconsegueixen seguidors i interac-
cions a les xarxes socials d’un dia per 
l’altre. Cal ser perseverant i constant.

Menys és més

És important centrar-se en les xarxes 
socials on més clients es puguin trobar. 
És millor ser present en poques xarxes 
socials, i publicar diàriament, que no 
pas ser en moltes i tenir-les desateses. 
Començar per Facebook i Twitter és 
sempre una bona opció.

PER qUÈ LA MEVA 
EMPRESA hAURIA 
DE SER A LES 
XARXES SOCIALS?

S. Quintana

LES XARXES SOCIALS EN LES EMPRESES

El 85% de les empreses són presents a 
les xarxes socials.

Font: adigital

79%

79%

64%

58%

51%

AL DIA
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MITJANS

AGENDA

4 de maig. Celebració 
de la Comisión Ejecutiva del 
Consejo amb l’assistència 
del president del COGAC.

5 de maig. Comissió de 
Trànsit del COGAC.

6 de maig. Comissió 
CEFIT.

Comissió de Comptabilitat 
del COGAC.

11 de maig. Comissió 
d’Internacionalització del 
COGAC.

12 de maig. Bernat 
Pons, com a representant 
del COGAC, assisteix a 
la Junta de l’Associació 
Catalana de Comptabilitat  
i Direcció (ACCID).

13 de maig. Comissió 
Laboral del COGAC.

Comissió de Comunicació 
del COGAC.

14 de maig. Comissió  
de Justícia i Deontològica 
del COGAC.

15 de maig. Ple del 
Consejo General a Sitges 
amb l’assistència del presi-
dent del COGAC.

Comissió d’Escriptures del 
Consejo amb l’assistència de 
representants del COGAC a 
Sitges.

20 de maig. Comissió 
econòmica del COGAC.

Celebració de la Junta  
de Govern del COGAC.

Reunió del Patronat de 
l’Institut Superior de Gestió 
Administrativa (ISGAC). 

21 de maig. Reunió de 
seguiment del COGAC amb 
la prefectura de trànsit a 
Barcelona.

23 de maig. Celebració, 
a Madrid, de les proves 
d’accés per obtenir el títol 
de gestor administratiu amb 
el president del COGAC com 
a secretari del tribunal.

25 de maig. Reunió del 
Consejo al Colegio de Re-

gistradores de Madrid amb 
l’assistència del president, el 
vicepresident i vicesecretari 
del COGAC.

29 de maig. Taula 
tècnica de l’associació 
Intercol·legial de col·legis 
professionals de Catalunya.

4 de juny. Comissió  
de Joves del COGAC.

5 de juny. Celebració del 
Pleno del Consejo a València 
amb l’assistència del presi-
dent del COGAC.

Reunió de representants del 
Col·legi amb el Departament 
d’Agricultura.

8 de juny. Celebració de 
la plataforma fiscal i tribu-
tària amb l’assistència de 
representants del COGAC.

9 de juny. Comissió de 
Trànsit del COGAC.

10 de juny. Comissió 
CEFIT.

Comissió de Comptabilitat 
del COGAC.

Comissió de Comunicació 
del COGAC.

16 de juny. Comissió de 
Joves del COGAC.

Acte de constitució del Co-
mitè Assessor del Centre de 
Mediació de Dret Privat de 
Catalunya, amb l’assistència 
del president del COGAC. 

18 de juny. Comissió de 
Justícia i Deontològica.

22 de juny. Junta de 
Govern del COGAC.

26 de juny. Junta 
General Ordinària de SIGA.

30 de juny. Reunió del 
president del COGAC amb 
Conxa Oliu, directora gene-
ral de Sabadell Professional 
(Banc Sabadell).

II Fòrum amec d’internacio-
nalització industrial amb la 
presència del comptador del 
COGAC.

Amb motiu de la campanya de la renda 2014, els GA han 
tingut una forta presència als mitjans de comunicació per 
reforçar la imatge del gestor com a especialista per fer 
aquests tràmits. Amb el lema Gestor administratiu: l’ex-
periència i la confiança que necessites s’han fet espots 
de televisió a TV3, 8TV i Mou TV, falques de ràdio a RAC1, 
Catalunya Ràdio, Onda Cero i la SER, així com anuncis en 
diaris com La Vanguardia i El Periódico. 

Paral·lelament, els gestors administratius han estat presents 
als mitjans per parlar d’altres temes del seu àmbit d’acti-
vitat, com ara dels autònoms, del càlcul de les pensions 
contributives i de l’IRPF de les nòmines.

ELS GA ALS 
MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

TWEETS DESTACATS @Gestorscat



LLEURE I CULTURA

NOUS AVANTATGES PER ALS COL·LEGIATS   

CONDICIONS PREFERENTS  
EN VIATGES DE  
B ThE TRAVEL BRAND
Gràcies a l’acord entre el Col·legi i B the Travel Brand, la nova 
marca de Viatges Barceló, els col·legiats podran gaudir d’unes 
condicions avantatjoses a l’hora de contractar les vacances. 

Els membres del COGAC tindran el 5% de descompte en les 
reserves en majoristes propis i creuers i el 7% si la reserva es fa 
amb més de seixanta dies d’antelació. A més, podran comprar 
les capses d’experiència Plan B amb una rebaixa del 7% de 
descompte sobre el preu de venda. 

Sota el sol de la Toscana

Situada al centre d’Itàlia i amb una extensió que va des dels 
Apenins fins al mar Tirrè, la Toscana és la protagonista indiscu-
tible del panorama turístic mundial. Els paisatges, el patrimoni 
artístic i les ciutats plenes d’història (començant per Florència) 
són una opció molt atractiva per a les vacances. 

B the Travel Brand (Viatges Barceló) ofereix l’oportunitat de 
gaudir d’aquesta experiència a uns preus preferents: estada de 
vuit dies amb avió des de Barcelona, lloguer d’un cotxe amb 
quilòmetres il·limitats i allotjament en un hotel amb encant.



i podreu gaudir sense cap cost
de tots els avantatges que ofereix

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - T. 93 414 36 00  |  www.mgc.es  |  mgc@mgc.es

La teva assegurança de salut des de 36,64 € al mes *

* Prima mitjana any 2015 calculada per a una família de 5 membres (pare de 39 anys, mare de 38 anys, fills de 10, 7 i 5 anys), residents a Barcelona, que té contractada l’A-S Total i a la qual s’apliquen els descomptes vigents.

espaimútua 
 aniversaris
Una festa d’aniversari
inoblidable!

espaimútua 
 negocis
Per a reunions
de feina, presentacions,
xerrades... 

espaimútua 
 estudi
Per potenciar
les capacitats intel·lectuals
dels nens amb ALOHA
Mental Arithmetic

espaimútua 
 salut
Activitats destinades
a divulgar i fomentar
hàbits de vida
saludables.


