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“A Europa no he hagut
d’explicar què és Catalunya.
La coneixen prou bé”
RAMON TREMOSA, eurodiputat del Partit Demòcrata Català

EDITORIAL

EDITORIAL
Gestors RA ja és una realitat. A partir d’ara,
tots els gestors administratius que ho desitgin
podran convertir-se en autoritats de registre
i gestionar els assumptes dels seus clients des
del despatx i en una única visita. Sens dubte, es
tracta d’un avantatge competitiu que ens diferenciarà d’altres professionals (ja que som els
únics que podrem emetre certificats digitals),
ens permetrà fidelitzar els clients i també captar-ne de nous (perquè el que més valoren és
l’agilitat i l’eficàcia a l’hora de resoldre els seus
assumptes amb l’Administració). En la presentació oficial d’aquest nou servei van assistir més de
200 gestors administratius, tots ells interessats
a conèixer el funcionament de Gestors RA, una
mostra del potencial d’aquesta nova eina per a
les nostres gestories.
Des del Col·legi tenim l’objectiu primordial de
continuar avançant en el disseny de nous serveis
que situïn la nostra professió al capdavant pel
que fa a la tecnologia i l’excel·lència en el servei, i
aquesta n’és una altra mostra. En aquest número
de la revista també podreu conèixer més detalls
de les noves etiquetes de classificació ecològica
per a vehicles, un projecte en el qual els gestors
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també en som una peça fonamental per a la implantació, en col·laboració amb la DGT.
No hem d’oblidar que la nostra professió treballa per a la societat, per la qual cosa creiem que
hem d’impulsar accions solidàries que ens beneficiïn a tots. En aquest sentit, el Col·legi ha fet
una donació al Projecte ARI, una iniciativa que
pretén portar a l’Hospital Clínic de Barcelona el
tractament CART, una teràpia pionera a Europa
per lluitar contra la leucèmia. Malauradament,
Ariana, afectada per aquesta malaltia i impulsora del projecte, no ha pogut superar-la i ens ha
deixat fa poques setmanes. Des d’aquestes pàgines, en nom de tot el col·lectiu, vull expressar
el meu condol més sincer a la família i a l’equip
del projecte que aquesta jove va impulsar amb
valentia i decisió. Des del Col·legi continuarem
donant suport al Projecte ARI perquè pugui assolir els objectius per als quals el va crear Ariana.

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

RAMON TREMOSA
Eurodiputat del
Partit Demòcrata Català
V. Mena
Com es veu Catalunya des de la Unió
Europea?

“Per a la Unió Europea, un mal acord
amb el Regne Unit seria disparar-se un tret
al peu”

Potència creativa?

El seu pare va ser gestor administratiu durant més de quinze anys i avui
encara recorda com l’ajudava al despatx mentre estudiava. Doctor en
Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, fa set anys que
és eurodiputat independent pel Partit Demòcrata Català, per la qual
cosa la seva vida transcorre entre Brussel·les, Estrasburg i Barcelona. La
intensitat del seu discurs no deixa cap mena de dubte que és un gran coneixedor del context polític i econòmic europeu. Se situa en els primers
llocs del rànquing d’eurodiputats més actius i per causa d’una pregunta
parlamentària seva la Comissió Europea investiga la morositat pública a
Espanya. Ha estat testimoni d’excepció del Brexit i al novembre sortirà al
mercat un llibre seu en què explica la crisi de la UE que ha desembocat
en la sortida del Regne Unit.

Sí, i fins i tot si parlem de creativitat
política. Ha sorprès molt favorablement la manera d’enfocar durant cinc
anys un acte reivindicatiu com el de la
Diada des de l’originalitat, la creativitat
(punters, samarretes de colors, música
i castells...), la participació interclassista
i intergeneracional... i tot això sense
trencar ni un sol vidre. Durant el 2015
es van publicar a la premsa mundial
cinc mil articles sobre el procés sobiranista en què destacaven aspectes tan
positius com aquests; articles amb un
to informatiu neutral però que confrontaven aquest dinamisme reivindicatiu,
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Jo no he hagut d’explicar gairebé a
ningú què és Catalunya, perquè tot europeu interessat i viatjat ha passat per
Barcelona i coneix poc o molt la nostra
situació política, econòmica i cultural.
Catalunya acull més de sis mil multinacionals i té una ràtio d’exportació
del PIB del 30%, molt semblant a la de
països tan avançats com Alemanya. Catalunya fa anys que figura entre les deu
primeres regions d’Europa en captació
de fons europeus d’R+D. Barcelona és
considerada una capital europea i el
seu aeroport, que enguany superarà
els 40 milions de passatgers, és un
signe de la vitalitat que té (figurarà
entre els vuit primers d’Europa). Altres
indicadors que la posicionen molt bé
són el potencial tecnològic, l’aposta
per l’economia de congressos (capaç
d’atreure el Mobile World Congress), la
qualitat de les seves universitats i escoles de negocis i la sanitat pública i privada, així com la seva potència creativa.
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a 1) i el Parlament Europeu va aprovar
amb quasi 600 vots el canvi del mapa.
Però des del 2013 Rajoy no ha invertit
res en el corredor mediterrani i el cofinançament europeu no pot arribar si el
govern espanyol no comença les obres.
De quin projecte se sent més orgullós
fins ara?
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que la classe política catalana mira de
canalitzar en seu parlamentària, amb
l’immobilisme del govern central.
A Europa es valoren més les bones
pràctiques?
La Unió Europea és una unió de bones
pràctiques i això fa que actualment hi
hagi un vicepresident de transports
d’Eslovènia o un vicepresident d’economia d’Estònia. Per liderar a la UE no
n’hi ha prou de ser un gran país, sinó
que cal aportar-hi bones pràctiques
i, en aquest sentit, Espanya no destaca d’una manera positiva perquè
lidera molts rànquings negatius (atur
juvenil, fracàs escolar, justícia massa
lenta, infraestructures ruïnoses, energia
molt cara, morositat del sector públic central, fiscalitat depredadora...).

Del corredor mediterrani, perquè el
2009 vam centrar la campanya electoral en aquest projecte i va ser aprovat
el 2013. Avui dia prometre una cosa en
campanya i guanyar-la després en seu
parlamentària costa molt. Ho recordo
com un moment molt bonic que culminava molts anys de treball. També vull
esmentar el 9 de març de 2016, dia en
què es va aprovar el reglament europeu
de ports, pel qual s’imposava l’autonomia financera portuària a Espanya: la
capacitat de fixar tarifes havia de ser dels
ports i no pas centralitzada a Madrid,
com passa avui en el cas de Puertos del
Estado. A més, obligava a eliminar les
transferències de beneficis entre ports
amb guanys i ports deficitaris, tal com
passa avui a Espanya; unes transferències que són contràries a la normativa
europea d’ajuts d’estat. Però em temo
que Espanya no farà cas d’aquest reglament, que és d’obligat compliment...

“LA UNIÓ EUROPEA
ÉS AVUI INCAPAÇ DE
FER COMPLIR LES
SEVES PRÒPIES
NORMES ALS ESTATS
QUE LA COMPONEN”

És possible defensar els interessos de
Catalunya des de la Unió Europea?

Aleshores és possible ser a la Unió
Europea i no complir la normativa
comuna...

Sí. Un exemple molt clar el tenim en
el corredor mediterrani, un projecte
que finalment es va desencallar des
de la Unió Europea. El 2003, Aznar
va imposar a la UE la travessia central
del Pirineu aragonès com a única connexió entre Espanya i Europa. El 2013
s’elimina aquest traçat de les prioritats
ferroviàries europees i s’imposa a Espanya el corredor mediterrani. Espanya
es va quedar sola al Consell (27 vots

La Unió Europea és avui incapaç de fer
complir les seves pròpies normes als
estats que la componen. La Comissió
Europea obre cada any mil expedients
a països del sud d’Europa per incompliment de la normativa comunitària.
Aquesta és l’arrel de la crisi actual de
la UE: de què serveix el Parlament Europeu si, quan aprova una normativa,
els països del nord l’apliquen i els del
sud no? Molts països del nord d’Eu-

ropa fa temps que avisen que això ha
de canviar perquè la UE continuï progressant. El nord d’Europa fa l’esforç
d’exportar bones pràctiques perquè
es produeixi la desitjada convergència
entre el nord i el sud, però... què fa el
sud? Sembla només interessat en els
fons de la Unió Europea però després
només adopta aquelles normes que
li són favorables. Les normes que no
poden amenaçar els interessos creats
a Roma, París o Madrid des de fa més
de 300 anys simplement són ignorades.
Hi ha tanta diferència entre el nord i el
sud d’Europa?
El “think tank” Bruegel, el més influent
d’Europa, acaba de publicar un informe
sobre Itàlia en què explica com cal fer
front al desequilibri creixent entre el
nord i el sud del país. El PIB per habitant del nord creix i convergeix amb
la resta d’Europa, mentre que el del
sud disminueix i s’allunya de la mitjana
europea. Per això, Bruegel recomana
descentralitzar la negociació col•lectiva: no té cap sentit que des de Roma
s’imposi un mateix nivell salarial a
regions tan diferents. I això és extrapolable a Europa i a molts altres països.
Parlem del Brexit. Les seves
conseqüències continuen sent
avui dia imprevisibles?
No crec que siguin tan imprevisibles.
Tots els catastrofistes que van dir que
la sortida del Regne Unit de la UE seria
el caos, la ruïna o la fugida massiva
d’empreses han quedat desautoritzats:
les borses europees ja s’han recuperat
del xoc inicial, la lliura s’apropa als valors
d’abans del referèndum... Londres és una
capital global no únicament de finances,
sinó també de comerç, i el Regne Unit
és un país obert a tot el món. Des de
Londres, Europa es veu d’una manera
diferent que des de Brussel•les o des de
París, on alguns poden arribar a pensar
que el món comença i acaba a Europa.
Així doncs, quin és el camí?
El Regne Unit té un dèficit comercial
anual amb la UE de 100.000 milions
d’euros. Gairebé tots els països de la UE
hi tenen superàvit: el Regne Unit és una
economia especialitzada en les finances,
són el seu gran sector d’activitat. Per
això, si la UE penalitzés políticament el
Regne Unit per haver votat Brexit imposant-li aranzels, impostos o restriccions
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Creu que s’apostarà per un sistema
d’acords bilaterals entre el Regne Unit
i la resta dels països?
Hi ha diferents models a seguir, com
ara Noruega, Suïssa i el Canadà, i
segurament l’acord s’acabarà assemblant a aquest últim: un acord de lliure

comerç, amb la possibilitat d’accedir al
mercat únic a canvi de la implementació d’algunes normes comunitàries, en
què el control de fluxos migratoris no
formi part del paquet de negociació.
Pot ser real l’“efecte contagi” i que
altres països vulguin sortir de la UE?
El Brexit pot tenir la virtut de posar
davant el mirall tot allò que en la UE
no funciona i pot suposar que el preu
a pagar, si no es millora la UE, sigui
que en marxin més països. És com en
el cas de Catalunya, en què una hipotètica independència posaria davant el
mirall les deficiències seculars de l’Estat
espanyol. “Valladolid voldrà anar-se’n
d’aquesta Espanya centralista on tot ha
de passar per Madrid”, diu fins i tot Pablo Iglesias. L’actual model espanyol no
és eficient econòmicament i dóna molt
poques oportunitats als joves i a l’economia productiva. Això va molt més
enllà d’un problema d’identitat nacional:
o els marcs legals milloren i s’adapten
a un món canviant, cada vegada més
exigent, o la realitat acabarà superant
per si sola qualsevol context jurídic.
S’ha parlat molt del paper de
Catalunya en la UE. El fet que sigui
un territori petit és un avantatge
o un desavantatge?
La crisi ha fet veure que els països petits
–i, per tant, amb poblacions i economies
més homogènies– han propiciat més

fàcilment amplis acords entre govern,
oposició, patronal i sindicats per actuar
conjuntament i de manera consensuada. A Europa, els països petits equivalen
a consensos àgils, flexibles, ràpids i
eficaços. Com més grans són els països
centralistes, com ara França, Itàlia o
Espanya, amb regions molt diferenciades productivament parlant, més difícil
és aconseguir resultats de polítiques
uniformes que siguin positives per a tothom. Per exemple, els països nòrdics ja
s’estaven recuperant de la crisi el 2010,
mentre que d’altres, més grans i més
centralistes, no gaudien de la dimensió i
les estructures adequades per fer front a
un xoc tan important. Alemanya potser
n’és l’única excepció: un país gran, però
en realitat funciona com setze Dinamarques independents: els setze estats federals recapten tots els grans impostos
i gestionen les seves infraestructures.

Ramon Tremosa
publica al novembre
el llibre “L’Europa que
han fet fracassar”,
en el qual parla de la
crisi que viu la Unió
Europea, del creixement del populisme
antieuropeu i de la
incapacitat d’avançar cap a una unió
fiscal, en energia i transports, bancària
i política.
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de lliure circulació, s’estaria disparant un
tret al peu. En aquest sentit, el govern
alemany aposta per una solució realista, per trobar un acord “win-win” que
mantingui els fluxos comercials actuals
(Alemanya té un superàvit comercial
anual de 50.000 milions anuals amb el
Regne Unit!). La UE és un embrió d’unió
política, però el seu gran èxit ha estat
la lliure circulació, i això els anglesos
sempre ho han tingut present: el model
actual de la UE, molt estatalista i en
què els acords s’incompleixen constantment, no funciona i s’ha de millorar.

BREXIT

Possibles
conseqüències
fiscals

Membre de la Junta del COGAC

Comissió Econòmica, Financera, Comptable i Tributària
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La decisió que va prendre el Regne
Unit d’abandonar la Unió Europea
(UE) el 23 de juny passat adquireix una
dimensió històrica que encara és lluny
de ser coneguda del tot. Les repercussions del referèndum –del Brexit,
nom amb què es coneix comunament– abasten una infinitat d’aspectes
i les possibilitats de concreció, sense
que encara s’hagi iniciat l’anomenat
procés de desconnexió, són molt escasses. Així i tot, mirarem d’esbossar
alguns traços sobre canvis o noves
perspectives que semblen inevitables.

Regne Unit en un tauler tan bast com
és el món sencer ara que estarà fora
de la UE.

Per començar, la sortida del Regne
Unit de la UE no necessàriament l’ha
de deixar en terra de ningú. Recordem
que altres països europeus no integrats
en la UE hi mantenen vincles ferms
que els permeten assimilar el seu marc
jurídic i econòmic en molts aspectes.
Per exemple, els anglesos podrien integrar-se a l’Espai Econòmic Europeu
(EEE), tal com passa avui dia en el cas
de Noruega i Islàndia, i beneficiar-se,
doncs, de sòlids acords comercials.
També podrien optar per una posició
“a la suïssa” i teixir una multitud de
convenis i acords bilaterals amb la UE
adreçats a garantir el lliure comerç. En
qualsevol cas, serà peremptori encaixar una potència del mercat exterior i
de la inversió financera de la talla del

Precisament, algunes directives comunitàries que ja no seran aplicables
a les illes britàniques afecten –molt– el
nucli del comerç internacional (directives de fusions, matriu-filial, intercanvi automàtic d’informació, normes
antiabús), i ara com ara no es pot
avançar com s’omplirà aquest buit.
Les multinacionals són, justament, els
tipus d’empreses que poden considerar amb més recel aquests canvis,
i, llevat que la claredat i la confiança
s’imposin, no se’n descarta un canvi
de localització d’algunes. De fet, tots
hem sentit ja com altres places europees postulen per esgarrapar una part
de l’atractiu tradicional de la capital de
les illes britàniques com a territori per
fer negocis suculents.

“PODRIEN OPTAR PER
UNA POSICIÓ ‘A LA
SUÏSSA’ I TEIXIR UNA
MULTITUD DE CONVENIS
I ACORDS BILATERALS
AMB LA UE ”

Marc fiscal
En la mesura que el nodrit cos normatiu comunitari ja no s’aplicarà en
territori britànic, des del punt de
vista fiscal prendran força els acords
i els convenis internacionals subscrits,
generalment bilaterals, que regiran
les relacions entre Londres i els seus
antics socis pel que fa a tributs. Recordem que Espanya té subscrit un
conveni de doble imposició amb el
Regne Unit i Irlanda del Nord del 4 de
maig de 2013, un acord que està molt
ben considerat des de l’òptica de la
fiscalitat internacional.
De la mateixa manera, la jurisprudència
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea deixarà d’imposar-se a les normes
britàniques, sense que se sàpiga, en
aquests moments, si les autoritats del
Regne Unit apostaran per una política
de distanciament respecte dels centres
d’emanació normativa comunitaris o
mantindran una mena de convergència
voluntària, mai imposada, atès que al
cap i a la fi l’ordenament comunitari
impregna el britànic des de fa moltes
dècades. Però la lliure circulació de
capital, la prohibició de discriminació
i altres criteris comunitaris poden ser
revisats en vista als interessos particulars de l’exsoci comunitari, que, en el
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futur, podria dedicar més atenció als
seus vincles respecte d’altres estats no
europeus.
Els aranzels duaners, en principi, tornaran a projectar la seva ombra sobre
aquest nou model de relacions, encara
que, d’altra banda –i tot no ha de ser
negatiu per als anglesos–, tindran les
mans lliures per competir fiscalment
amb altres estats. El mateix ministre
d’Economia britànic ja va anunciar un
descens de l’impost de societats al 15%,
“to remain open for business”. Un dels
llocs financers més importants del món,
Londres, es mourà per tenir avantatge
davant els seus competidors continentals amb tota seguretat.

“ESPANYA TÉ SUBSCRIT
UN CONVENI DE DOBLE
IMPOSICIÓ AMB EL
REGNE UNIT I IRLANDA
DEL NORD DEL 4 DE
MAIG DE 2013”
Una altra faceta del problema que
caldrà seguir amb atenció és aquella
que afecta la situació en la qual poden
quedar residents fiscals espanyols al
Regne Unit i, a l’inrevés, els anglesos

que se sotmeten a les lleis fiscals espanyoles. No podem anticipar res pel
que fa al primer –i, en relació amb el
segon escenari, el criteri que ha de
predominar en aquesta anàlisi és que
només quan la llei fiscal espanyola
atorga un tractament especial a un
subjecte resident en la Unió Europea,
aquest tractament desapareixeria si
fos un britànic. Però això no significa
que sigui de pitjor condició. Per exemple, en la hipòtesi que el Regne Unit
s’integrés en l’EEE, convé saber que hi
ha normes fiscals que equiparen pel que
fa al tractament els residents en aquesta
zona amb els residents comunitaris.
És el cas de l’anomenat “exit tax”, que
disposa un tractament especial, més
suau, en el supòsit de canvi de residència quan aquesta es trasllada a un
país de la UE o de l’EEE. Finalment, en
cap cas, almenys en les circumstàncies
actuals, es pot veure una assimilació
del Regne Unit amb un territori no cooperatiu, una espècie de paradís fiscal.
En aquest cas, les mesures fiscals sí
que s’enduririen per a aquest país i els
seus residents.
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Pel que fa a l’IVA, no sembla probable
que el Regne Unit deixi d’aplicar-lo,
però les operacions intracomunitàries
passaran a ser exportacions i importacions i, en tot cas, els britànics seran
tractats com a residents d’un país
tercer. Una qüestió diferent és que ara
aquest país no se senti més còmode
per configurar aquest impost a la seva
conveniència, lliure de les limitacions

que provoca un procés d’harmonització fiscal com el que desenvolupa la
UE respecte d’aquest impost, encara
sense cap horitzó final. No seria estrany que s’ampliessin beneficis fiscals
en aquest impost –i en d’altres– per
atreure inversions i enfortir una economia com la britànica per a la qual
tots els observadors vaticinen temps
difícils, com a conseqüència directa
del Brexit.

Sabadell
Professional

PROpulsar:

Posem a disposició
teva una pòlissa de
crèdit amb uns
avantatges
exclusius.

Una manera de propulsar les teves iniciatives és oferir-te una
pòlissa de crèdit professional amb uns avantatges exclusius,
per tal de mantenir la teva tresoreria personal equilibrada al
llarg de tot l’any i pagar els interessos només quan la utilitzes.
Si ets membre del Col·legi Oficial de Gestors Administratius
de Catalunya i vols promoure la teva feina, protegir els teus
interessos o els teus valors professionals, amb Banc Sabadell
ho pots fer. Et beneficiaràs de les solucions financeres d’un
banc que treballa en PRO dels professionals.

Truca’ns al 902 383 666, identifiqui's com a membre del
seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.
sabadellprofessional.com

BREXIT

Conseqüències
laborals i de
seguretat social
Comissió Laboral del COGAC
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Un dels principis bàsics continguts en les regles comunitàries de coordinació de les legislacions dels diferents estats
en matèria de seguretat social consisteix en l’anomenada
“exportació de les prestacions”. Així, amb caràcter general,
causada una prestació econòmica de seguretat social per
un treballador o familiar seu, en un estat membre, d’acord
amb la seva legislació interna, aquesta prestació pot percebre’s en un altre estat membre en què la persona interessada hagi establert la residència.
Un altre principi bàsic i indiscutible definit en la normativa
comunitària és el de la lliure circulació de treballadors; entre altres coses, implica el dret dels treballadors dels estats
membres a acceptar ofertes de treball en qualsevol lloc de
la Unió en un règim pràcticament d’igualtat pel que fa als
nacionals del mateix país.
Ara bé, després del resultat del referèndum del 23 de juny
passat i prenent-lo com a punt de partida de l’exercici per
part del Regne Unit del seu dret de separació com a estat
membre de la Unió Europea –procés comunament conegut
com a Brexit–, els principis bàsics esmentats poden deixar de
ser aplicables en la relació amb aquest Estat, per la qual cosa
seria aconsellable començar a planificar el nou horitzó que
ens espera en matèria de força laboral i prestacions socials
(i que obliga al fet que els equips legals i els departaments
de recursos humans estiguin degudament preparats).

I és que el Brexit, si finalment s’ultima, serà un procés de
llarga durada en l’execució i no tindrà efectes immediats,
però sí que implicarà conseqüències importants en matèria
de circulació de treballadors i de prestacions socials.

“SERÀ LA PRIMERA VEGADA
EN LA HISTÒRIA DE LA UNIÓ
EUROPEA QUE UN ESTAT MEMBRE
DECIDEIX EXERCIR EL DRET DE
SEPARACIÓ”
Encara és nou i imprevisible, ja que serà la primera vegada
en la història de la Unió Europea que un estat membre
decideix exercir el dret de separació, i planteja més dubtes
que certeses, però sabem que, segons l’apartat tercer de
l’article 50 del Tractat de la UE, els tractats de la UE deixaran de ser aplicables al Regne Unit a partir de la data d’entrada en vigor de l’acord de retirada o, en defecte d’això,
als dos anys de la notificació de la seva decisió de retirada,
“excepte si el Consell Europeu, d’acord amb aquest Estat,
decideix per unanimitat prorrogar aquest termini”. Per tant,
tota la normativa actual, tal com la coneixem, deixarà de
tenir efecte.

OPINIÓ

“NO SERIEN JA D’APLICACIÓ
ALS DESPLAÇAMENTS ENTRE
EL REGNE UNIT I LA UE ELS
REGLAMENTS COMUNITARIS”
I, en matèria de seguretat social, no serien ja d’aplicació als
desplaçaments entre el Regne Unit i la UE els reglaments
comunitaris sobre coordinació dels sistemes de seguretat
social, la qual cosa implicarà, d’una banda, que els treballadors britànics desplaçats a la UE i els treballadors comunitaris desplaçats al Regne Unit deixaran de beneficiar-se de
les regles sobre manteniment de cotitzacions al país d’origen –en altres paraules, es cotitzarà al país on es treballi– i,
de l’altra, que no s’aplicarà la regla sobre la totalització de
períodes d’assegurança en diferents països de la UE per al
reconeixement de prestacions de seguretat social per part
dels estats membres; és a dir, el que cotitzin els empleats
britànics en altres països de la UE no els serà reconegut
al Regne Unit per a l’accés a les seves prestacions i allò
que cotitzin els nacionals de la UE al Regne Unit no serà
considerat per les seguretats socials dels seus països respectius. També se suposa que caldria preveure un període
transitori i la irretroactivitat als drets ja adquirits de la nova
normativa.
Tampoc no podem oblidar altres efectes col•laterals, però
no menys importants, com ara el tema de la sanitat –ja que,
excepte previsió en contrari, no existiria el dret a l’assistència sanitària al país de prestació de serveis–, la convalidació
de títols acadèmics –que deixarà de tenir efectes entre el
Regne Unit i la UE (pensem, per exemple, en col·lectius com
el dels sanitaris infermers espanyols que actualment presten
serveis al Regne Unit)–, la necessitat de tenir el passaport en
vigor o el sistema actual unificador SEPA per a les transferències bancàries (que deixarà d’aplicar-se).

No obstant això, els experts vaticinen que finalment el
Regne Unit i la Unió Europea evitaran unes conseqüències
tan greus i preveuen que el Regne Unit, un cop finalitzat
el procés de sortida de la UE, s’adhereixi a l’EEE, del qual
formen part estats com Noruega i Islàndia; en aquest cas
es mantindria la lliure circulació de treballadors i, per tant,
els espanyols que treballessin al Regne Unit no requeririen
un permís específic laboral per treballar en aquest país i,
recíprocament, s’aplicaria el mateix als ciutadans britànics.
I respecte a la protecció de seguretat social se seguirien
aplicant els reglaments comunitaris 883/04 i 987/09 per
a la coordinació dels sistemes de seguretat social, la qual
cosa suposa, en la pràctica, el còmput recíproc dels períodes cotitzats, com també la garantia d’accés a les prestacions de seguretat social, tal com passa en l’actualitat.
L’opció dels acords bilaterals
Una altra alternativa possible seria que el Regne Unit,
després de sortir de la UE, adoptés un model de relació
específic amb la UE basat en un acord o acords bilaterals
que inclogués, entre ells, l’acceptació de les normes comunitàries en matèria de mercat de treball, per la qual cosa els
efectes serien, en aquest sentit, tant en l’àmbit laboral com
en el de seguretat social, els mateixos que en la hipòtesi
anterior.
Poden aportar una mica de llum a aquest futur imprevisible
les conclusions de les reunions que es van celebrar, en el
marc del Consell Europeu, els dies 18 i 19 de febrer, dins
l’anomenat “nou règim per al Regne Unit en la Unió Europea”. Amb la finalitat d’evitar-ho, els caps d’estat i de govern
dels estats de la Unió Europea el van adoptar per oferir un
nou encaix del Regne Unit dins la Unió –més concretament,
en la secció D, “Prestacions socials i lliure circulació”, el
Consell Europeu va oferir diverses alternatives que, d’acord
amb els reglaments comunitaris, intentaven respondre a
les reivindicacions plantejades pel Regne Unit, sobretot en
matèria de lliure circulació de treballadors i d’“exportació”
de prestacions socials.

“TAMPOC NO PODEM
OBLIDAR ALTRES EFECTES
COL·LATERALS, PERÒ NO
MENYS IMPORTANTS, COM ARA
EL TEMA DE LA SANITAT”
En resum, no tan sols caldrà veure si la decisió d’abandonar la Unió Europea és definitiva –els experts polítics no
es posen d’acord–, sinó també, en cas de produir-se, quins
seran els termes i les condicions de l’acord de separació
que s’haurà de negociar i signar entre les parts, la qual cosa
no implica que no sigui necessari estar preparats per a un
futur no llunyà, però sí imprevisible.
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Així doncs, el primer escenari que es planteja, com a efecte
directe de la sortida de la Unió Europea, seria aparentment
tan simple com contundent: en matèria d’ocupació deixaria
de ser aplicable el dret a la lliure circulació de treballadors
entre el Regne Unit i la resta de la UE. Per exemple, els treballadors britànics desplaçats o expatriats a altres països
de la UE i els expatriats comunitaris desplaçats al Regne
Unit haurien d’obtenir les corresponents autoritzacions
administratives i els visats per poder residir i treballar en
la UE i al Regne Unit, respectivament. A Espanya s’exigiria a un britànic el corresponent permís laboral. Al Regne
Unit, un espanyol que hi vulgui treballar s’haurà d’adaptar
a la normativa pròpia i sobirana que aquell país decideixi,
però en qualsevol cas necessitarà un visat i un permís de
treball específic (ara bàsicament cal el nombre d’afiliació
britànic que s’obté quan es posseeix una oferta de treball
per prestar serveis al Regne Unit). Pel que fa als expatriats
que ja estiguessin prestant-hi serveis, s’obriria un període
de regularització.

OPINIÓ

EL CONTRACTE
LABORAL FLEXIBLE
AMB BORSA D’HORES
AURORA RODÉS
Ponent de la Comissió Laboral del COGAC
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El contracte laboral flexible amb borsa
d’hores és una modalitat contractual
que ha de servir a les empreses com
a eina per establir un mecanisme de
flexibilitat a l’efecte de solucionar problemes que es generen en la realitat
laboral actual, com ara períodes d’inactivitat o baixa productivitat alternats
amb moments de major càrrega de treball o sobreproducció. Fins avui, aquestes situacions només podien salvar-se
mitjançant les hores extraordinàries,
amb les limitacions que comporten i
els sobrecostos coneguts per tots.
El vigent article 12.5 del TRET permet
que l’empresari contracti un treballador a temps parcial, sigui amb caràcter
indefinit o temporal, tot incorporant
un “pacte d’hores complementàries”,
de manera que l’empresari pot exigir al
treballador la realització de més hores
quan calgui, sempre que com a mínim
s’hagin contractat 10 hores setmanals
(en còmput anual).
Aquesta borsa d’hores obligatòries, si
no existeix cap altra regulació per conveni, pot ser de fins al 30% de les hores
ordinàries de treball objecte del con-

tracte. Si el contracte a temps parcial
té caràcter indefinit, l’empresari pot
oferir al treballador la realització de
fins al 15% més d’hores (sempre amb
l’acceptació voluntària d’aquest), que
no constituiran hores extraordinàries.
Per tant, la suma de tots dos percentatges permet a l’empresari incrementar fins al 45% la jornada d’un empleat
a temps parcial. Al mateix temps, per
a aquelles empreses en què el conveni
col•lectiu ho permeti, els percentatges
anteriors poden elevar-se fins al 45% i
30%, respectivament.
Així, doncs, som davant una veritable
mesura de flexibilitat interna que permet a l’empresari adaptar la distribució
de la jornada de la seva plantilla a la
realitat de les necessitats productives.
Fins a la reforma laboral de 2012, la
distribució irregular de la jornada de
treball al llarg de l’any era una matèria
exclusiva de l’àmbit de la negociació
col·lectiva o d’acords entre empresa
i representants. La nova redacció de
l’article 34.2 del text refós de l’ET,
després de la reforma del 2012, i el

RDL 16/2013 estableixen que “mitjançant conveni col·lectiu o, en defecte
d’això, per acord entre l’empresa i els
representants dels treballadors, es
podrà establir la distribució irregular
de la jornada al llarg de l’any. A falta
de pacte, l’empresa podrà distribuir
de manera irregular al llarg de l’any el
deu per cent de la jornada de treball”.
Aquestes diferències, derivades de
la distribució irregular de la jornada
entre les hores efectivament realitzades i la durada màxima de la jornada
ordinària de treball legal o pactada,
hauran de quedar compensades en el
termini dels dotze mesos des que es
produeixin quan no existeixi conveni o
pacte.
Per tant, no ha d’existir conveni ni
pacte per a l’aplicació establerta unilateralment per part de l’empresa, i cal
respectar, a més, les normes referides
als períodes mínims de descans diari,
setmanal i anual establertes en el
TRET, així com el termini de preavís.
Per finalitzar, a manera de resum
tornem a enumerar, d’acord amb l’article 12.5 del TRET, els límits a tenir en

OPINIÓ

compte per a la imposició unilateral
d’aquesta modalitat contractual per
part de les empreses:
- Només es pot formalitzar un pacte
d’hores complementàries en contractes a temps parcial amb una jornada
de treball no inferior a deu hores setmanals en còmput anual.
- El pacte d’hores complementàries ha
de recollir el nombre d’hores complementàries, la realització de les quals
podrà ser requerida per l’empresari.
- El treballador ha de conèixer el dia
i l’hora de la realització de les hores
complementàries pactades amb un
preavís mínim de tres dies.

- El pacte d’hores complementàries
pot quedar sense efecte per renúncia
del treballador, mitjançant un preavís
de quinze dies, una vegada complert
un any des de la seva celebració, quan
s’esdevingui alguna de les circumstàncies següents:
1. L’atenció de les responsabilitats familiars enunciades
en l’article 37.6.
2. Les necessitats formatives, sempre que s’acrediti la
incompatibilitat horària.
3. La incompatibilitat amb
un altre contracte a temps
parcial.

- La realització d’hores complementàries ha de respectar, en tot cas, els límits en matèria de jornada i descansos
establerts en els articles 34.3 i 4; 36.1
i 37.1. (pel que fa a la durada màxima
de la jornada laboral, descansos, etc.).
- Les hores complementàries efectivament realitzades es retribuiran com a
ordinàries i, per tant, es computaran a
l’efecte de bases de cotització a la Seguretat Social i períodes de carència i
bases reguladores de les prestacions.
Amb aquest objectiu, el nombre i la retribució de les hores complementàries
fetes s’ha de recollir en el rebut individual de salaris i en els documents de
cotització a la Seguretat Social.

DESAPAREIX
EL CERTIFICAT SILCON,
UNA COMPLICACIÓ
MÉS PER ALS
DESPATXOS
PROFESSIONALS
I LES EMPRESES
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TOMÁS CABRERA
Membre de la Comissió Laboral del Col•legi de Gestors

Per si no n’hi ha prou amb totes les imposicions i obligacions de l’Administració a les quals estan sotmesos els professionals i les empreses –i, en concret, a l’obligació de la
Tresoreria General de la Seguretat Social d’imposar el Sistema de Liquidació Directa (SILTRA), que tants maldecaps
porta al nostre col·lectiu–, es torna a produir una imposició
que pot complicar el dia a dia dels nostres despatxos.

Sobretot em refereixo a la desaparició del certificat SILCON, un fet que el nostre Col·legi va comunicar per correu
electrònic a tots els col·legiats el 17 de maig. Aquesta supressió s’ha fet efectiva el 17 de setembre, moment en què
aquest certificat ha estat substituït per un nou certificat
digital “individual”.

OPINIÓ

Aquest canvi comportarà un problema afegit als nostres despatxos i
empreses, ja que fins ara la Tresoreria
General de la Seguretat Social emetia
un certificat SILCON individual per
als empleats de l’empresa que habitualment utilitzaven els serveis amb
la Tresoreria (afiliació, cotització, recaptació, etc.), però aquest document
només permetia la gestió en exclusiva
amb aquest organisme.

“AQUEST CANVI
COMPORTARÀ UN
PROBLEMA AFEGIT
ALS NOSTRES
DESPATXOS I
EMPRESES”

EL GESTOR

12

L’autorització de RED i el certificat SILCON que en derivava tenien un usuari
principal, generalment el titular de la
gestoria o el director del departament
o l’empresa, i els autoritzats secundaris, és a dir, la resta del personal
autoritzat del despatx o de l’empresa
que també transmetia informació a la
Tresoreria pel sistema RED. Per tant,
en molts despatxos i empreses els
usuaris amb certificat SILCON, tant els
principals com els secundaris, disposaven de la contrasenya o la clau del
titular i dels seus companys, perquè, en
cas que es produís alguna incidència
(malaltia, vacances, etc.), tinguessin la
contrasenya de la persona que havia
enviat la informació pel sistema RED, a
fi de poder baixar els comunicats de la
Tresoreria que aquest havia enviat (tot
i que amb aquest certificat l’usuari no
podia fer res més que actuacions amb
la Tresoreria de la Seguretat Social,
com ara afiliacions, cotitzacions, etc.).
Tot i que facilitar la clau privada a un
altre usuari, autoritzat prèviament per
aquest perquè efectuï les descàrregues sistemàticament per RED, no és
el millor, els mateixos usuaris convenen a considerar-ho més operatiu, ja
que facilita la gestió del dia a dia en
la relació entre la Tresoreria General
de la Seguretat Social i els nostres
despatxos.
El problema es produirà a partir d’ara,
quan es comenci a utilitzar el certificat

digital individual, ja que aquests tipus
de certificats permeten conèixer tota
la informació del titular pel que fa a la
seva relació amb l’Administració (Hisenda, Trànsit, jutjats, etc.) i, per tant,
donen accés a tot tipus d’informació
confidencial, perquè no hi ha cap
limitació, tal com succeïa en el cas del
certificat SILCON, que només servia
per a la relació amb la Tresoreria de la
Seguretat Social.
Fins a quin punt el treballador titular del
certificat digital personal ha de prestar
el seu certificat per poder treballar en
un despatx professional o una empresa,
tenint en compte que la seva pèrdua o
un mal ús podrien suposar un perjudici
per a ell? El més coherent seria tenir un
certificat digital limitat per a determinades gestions o organismes i sempre
vinculat per la seva condició d’empleat
del despatx o de l’empresa.

“FINS A QUIN PUNT
EL TITULAR DEL
CERTIFICAT DIGITAL
PERSONAL HA DE
PRESTAR-LO?”
El nou certificat digital individual
dels empleats d’un despatx o d’una
empresa que tenen relació amb la
Tresoreria de la Seguretat Social ja no
podrà ser emprat pels companys en
cas necessari, ja que ningú no cedirà
la clau o contrasenya a un company
perquè aquest pugui, en cas d’absència, operar amb la Tresoreria, ja que el
certificat digital permet accedir també
a la informació de l’empleat davant
tots els organismes de l’Administració
de l’Estat i de les comunitats autònomes que en tinguin habilitat l’ús; per
tant, tindria accés a tota la informació
privada de l’empleat.
El problema s’agreuja perquè, com que
és usuari secundari de RED, encara
que actuï amb el seu certificat digital,
no podrà accedir a les notificacions i
als processos que només pot fer l’usuari principal, que a la vegada també
requereix de certificat digital personal.
Per això, en absència de l’usuari principal per vacances, malaltia, viatge, etc.,

el despatx o l’empresa no podrien dur
a terme les gestions que corresponen
a l’usuari principal.

“EL NOU CERTIFICAT
JA NO PODRÀ SER
EMPRAT PELS
COMPANYS SI ÉS
NECESSARI”
Per això, a través del Col·legi es va
sol·licitar a la Tresoreria General de la
Seguretat Social la possibilitat que els
autoritzats secundaris puguin fer els
mateixos tràmits que l’usuari principal
(per no dependre’n en cas de malaltia,
vacances, absències professionals), ja
que hi ha gestions del sistema que només rep l’autoritzat principal. Aquestes en són algunes:
• Assignacions/rescissions de CCC
de noves empreses.
• Sol·licituds de CCC nous, secundaris, becaris, etc.
• Altes i baixes dels usuaris del
RED.
• Quan es confirmen TC1/TC2 		
d’ofici, van les respostes a l’usuari
principal.
• Comunicacions de TGSS respecte a processos d’IT/afiliacions,
etc., totes van a l’usuari principal.
• Notificacions electròniques, etc.
En cas que sigui necessari, tots aquests
tràmits no es podran fer al despatx o
a l’empresa si l’usuari principal no hi
és present per poder descarregar les
comunicacions amb la contrasenya
personal, la qual cosa provocarà un
bloqueig i uns problemes de gestió
importantíssims als despatxos professionals, tret que la Tresoreria escolti
les nostres peticions i esmeni el tema
o proposi alternatives que donin solució al problema. Una vegada més, pot
semblar que la Tresoreria General de
la Seguretat Social desconeix la problemàtica i el dia a dia dels despatxos
professionals i les empreses amb què
col·labora.

SERVEIS

FEU-VOS,

TU I EL TEU EQUIP,
GESTORS RA
GRATUÏTAMENT

Co m a
GESTOR
S RA
aconseg
uireu se
r
professi
onals m
és
co mpetit
ius

Obtindreu el suport i les eines necessàries per implementar el servei a la vostra gestoria.

Què és aquest servei del Col·legi?
És un servei que us permet actuar com a autoritats de registre i estar capacitats per emetre certificats digitals per als
vostres clients, tant per a persones físiques com per a persones jurídiques.

Què us facilita?
Sereu els únics professionals capacitats per emetre,
des del despatx i en una sola visita, certificats digitals
tant per a persones físiques com jurídiques d’una
manera limitada o il·limitada, i adquirireu un valor
afegit per a la vostra gestoria.
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Oferireu agilitat, comoditat i seguretat als vostres
clients.
Us permetrà diferenciar-vos d’altres professionals de
l’àmbit de l’assessorament i la gestió.
Guanyareu en competitivitat, ja que és un servei
exclusiu per als gestors administratius.
Obtindreu el suport continuat del Col·legi per
implementar el servei a la vostra gestoria en:

formació
plataforma per a la gestió dels certificats
auditoria que us reconeix com a autoritats de registre
servei de custòdia de la documentació justificativa de l’emissió digital

Serveis exclusius per a gestors administratius col·legiats

SOL·LICITEU-NE
L’ACCÉS

UN SERVEI MÉS
DEL VOSTRE
COL·LEGI

Plataforma creada
per Gestores 1880

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

DELEGACIONS

MÉS DE 60 ASSISTENTS

LLEIDA

AL CURS DE SEGURETAT SOCIAL
El Col·legi de Gestors, a través de la Delegació de Lleida,
ha format part del Comitè Organitzador de la IV Jornada
ACCID, que aquest any s’ha celebrat a Lleida.
Aquesta jornada, titulada “Informació financera i recuperació
econòmica”, ha estat un punt de trobada de professionals,
acadèmics, empreses i administracions públiques en què
s’han tractat de temes com la comptabilitat de cooperatives
i entitats no lucratives, la comptabilitat de gestió i control,
la comptabilitat pública, la comptabilitat financera, les relacions entre comptabilitat i fiscalitat i la valoració d’empreses.

NOVETATS I MILLORES
A partir d’ara, la seu de la delegació de Lleida disposarà d’un
nou sistema de projecció i videoconferència per mitjà de tres
pantalles de 55 polzades per a un millor seguiment de les
formacions.
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Les formacions sobre l’enquadrament de la Seguretat Social
dels socis, administradors, familiars, professionals i altres
situacions i sobre actualitat fiscal s’han pogut seguir per
videoconferència.

GIRONA
EN FUNCIONAMENT EL NOU

PROGRAMA
FORMATIU

Com una part important del seu programa de treball, les diferents comissions de la delegació de Girona estan ultimant el
projecte formatiu per als pròxims mesos, i per això organitzen
els cursos i les jornades més interessants en temes d’àmbit fiscal, laboral i de vehicles. L’objectiu és mantenir vius els coneixements dels col·legiats dins el reciclatge continuat que exigeix la
nostra professió. El proper mes d’octubre està prevista la presentació de Gestors RA a Girona, un nou servei que permetrà
als gestors emetre certificats digitals per als seus clients i realitzar tràmits en línia amb les diferents administracions públiques.
Els membres de la delegació gironina estan molt il·lusionats
amb l’organització de la Festa Professional i tenen el desig

de poder compartir una diada memorable amb tots els companys de professió. Enguany, l’acte se celebrarà a Girona i
tindrà com a marc incomparable el Mas Marroch, un espai de
celebracions del Celler de Can Roca.

ELS NOSTRES GESTORS

Gestor veterà

JOSEP M. MORAL
Moral i Associats
C/ Roselles, 24, baixos
08901 l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Josep M. Moral es va col·legiar el 1972 i un any després ja
va obrir la seva gestoria. Actualment el despatx té set treballadors i tres socis que donen servei en tots els àmbits de
la gestoria administrativa des de l’Hospitalet de Llobregat.
Des de la perspectiva que li dóna la seva àmplia experiència, ha vist que el paper del gestor administratiu ha canviat:
“de dedicar-se a omplir papers a fer una funció d’assessorament molt més completa”. Creu que el futur s’ha de veure
amb optimisme i considera que aquesta professió encara
continuarà sent molt rellevant.

Té clar que “el client es fidelitza guanyant la seva confiança:
confiança personal per compartir amb tu els seus assumptes i confiança que els resoldràs de la millor manera possible”, assegura aquest gestor veterà. Per això, recomana als
nous gestors que tinguin moltes ganes de treballar i que es
mantinguin constantment formats.
Josep M. Moral té previst continuar al capdavant de la gestoria uns anys més, fins que pugui donar el relleu definitiu a
la seva filla, que està a punt de col·legiar-se com a gestora.

EL GESTOR
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Nous gestors

JUDITH ZAHONERO
c/Còrsega, 239, 3r 1a
08036 Barcelona

Aquesta jove gestora va accedir a la professió mitjançant
el màster de Gestió Administrativa. “Teníem la necessitat
d’ampliar el negoci familiar i vam pensar que oferir un
servei de gestoria era la millor manera de donar resposta a
les necessitats dels nostres clients actuals”, afirma Judith.
De moment s’ha especialitzat en l’àmbit dels vehicles, però
en el futur té previst ampliar els serveis a l’àrea laboral per
complementar el negoci. “És el millor avantatge de ser
gestor administratiu i del màster que vaig cursar, ja que et
permet treballar en molts àmbits diferents.”
“Encara existeix un notable desconeixement per part
dels clients particulars dels serveis que podem oferir-los;

molts creuen que treballem sobretot per a empreses i
se sorprenen positivament quan s’assabenten de tot el
que podem fer per a ells”, afirma aquesta gestora. En
aquest sentit, Judith és de l’opinió que les campanyes
de comunicació són útils per aconseguir que els gestors
administratius siguin més coneguts en la societat.

Per l’experiència que té, el que més valoren els clients és
la facilitat i l’agilitat en la resolució dels seus assumptes.
Per això, Judith dedica una part del seu temps diari a
posar-se al corrent amb els comunicats i les informacions
que envia el Col·legi.

ACTUALITAT COL·LEGIAL

LA DGT CLASSIFICA ELS VEHICLES
AMB LA COL·LABORACIÓ DELS

GESTORS ADMINISTRATIUS
ALFONSO LLUZAR, president del COGAC

En què consisteix el nou sistema de classificació del parc automobilístic?
És un projecte impulsat per la DGT per classificar els vehicles en funció del potencial
contaminant. Aquesta categorització té l’origen en el Pla nacional de qualitat de
l’aire i protecció de l’atmosfera 2013-2016, en què s’afirma que el trànsit rodat és
la principal font d’emissions de partícules i de diòxid de nitrogen.
Quin objectiu té?
L’objectiu és aconseguir una discriminació positiva dels vehicles respectuosos
amb el medi ambient i que es converteixi en un instrument perquè les entitats i les
administracions amb competències en fiscalitat, mobilitat i medi ambient puguin
decidir quin tipus d’incentius ofereixen als vehicles en funció de la classificació
obtinguda. Per exemple, la DGT permet que els vehicles “zero emissions” circulin
pel carril bus VAO i algunes administracions municipals es plantegen regular el
trànsit en episodis d’alta contaminació.
Quina és la classificació?
El parc automobilístic ha estat classificat en quatre categories: zero emissions,
eco, categoria C i categoria B. Cada classe es correspon amb unes característiques
segons el tipus de vehicle, la font d’energia emprada o l’any de matriculació.
Els conductors podran identificar el seu cotxe col·locant una d’aquestes quatre
etiquetes adhesives al vidre. La implementació, que és voluntària, s’està fent de
manera progressiva i va començar pels vehicles de la categoria de zero emissions.

EL GESTOR
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Quin és el paper dels gestors administratius?
Estem col·laborant amb la DGT en aquest projecte i som els encarregats d’imprimir i de proporcionar els adhesius als
serveis centralitzats de Barcelona i Sabadell. Hem estat els primers a desenvolupar aquest servei, gràcies a l’estreta relació
que el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya manté amb la DGT des del principi. A més, hem dissenyat
conjuntament una sèrie de fullets explicatius per informar els conductors del que significa cada etiqueta.
Què suposa aquesta nova funcionalitat per als gestors administratius?
Aquest nou projecte ens permet refermar el nostre lideratge com a especialistes en el sector del vehicle i arrodonir la nostra
tasca de matriculació amb l’etiquetatge final del cotxe. Els gestors ens caracteritzem per donar un servei integral als nostres
clients, i ara ho podem continuar fent. D’altra banda és, sens dubte, un pas més per aprofundir l’estreta relació que tenim
els gestors administratius amb la Direcció General de Trànsit (DGT) per tal de seguir innovant i avançant en aquest àmbit.
Quins són els passos següents?
Col·laborar amb la DGT per continuar fent extensiva aquesta iniciativa a la resta dels vehicles. Es tracta
d’un projecte no tan sols normatiu,
sinó de conscienciació ciutadana i,
per tant, de futur. En l’àmbit normatiu també comportarà canvis, ja que
les diferents administracions hauran d’anar aprovant noves normes,
avantatges o reglaments en funció
del potencial contaminant dels vehicles; i en aquest punt, els gestors
administratius també desenvoluparan la tasca d’assessorament als seus
clients. L’etiquetatge dels vehicles
estrangers també és un tema que
haurà d’analitzar-se quan calgui per
adequar-lo al nou sistema.

Ciclomotors, tricicles, quadricicles i motocicletes; turismes, furgonetes
lleugeres, vehicles de més de vuit places i vehicles de transport de mercaderies classificats en el Registre de Vehicles de la DGT com a vehicles
elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics d’autonomia extensa (REEV),
vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia mínima
de 40 km i vehicles amb pila de combustible.
Turismes, furgonetes lleugeres, vehicles de més de vuit places i vehicles
de transport de mercaderies classificats en el Registre de Vehicles com a
vehicles híbrids endollables amb autonomia ≤ 40 km, vehicles híbrids no
endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural i vehicles propulsats
per gas natural (GNC i GNL) o gas liquat de petroli (GLP). En tot cas, hauran de complir els criteris de l’etiqueta C.
Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculats a partir del gener
de 2006 i dièsels a partir del 2014. Vehicles de més de vuit places i de
transport de mercaderies (tant de gasolina com dièsels) matriculats a partir del 2014. Per tant, els de gasolina han de complir la normativa Euro 4,
5 i 6, i els dièsels, la 6.
Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculats a partir del gener
del 2000 i dièsels a partir del gener del 2006. Vehicles de més de vuit places i de transport de mercaderies (tant de gasolina com dièsels) matriculats a partir del 2005. Per tant, els de gasolina han de complir la normativa
Euro 3 i 6, i els dièsels, la 4 i la 5.

ACTUALITAT COL·LEGIAL

RENOVACIÓ DE CÀRRECS

JOAN ROIG, NOU PRESIDENT
DEL CONSELL DE COL·LEGIS
DE GESTORS
En la sessió ordinària del ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya,
que va tenir lloc el dia 27 de juliol de 2016, es van renovar els càrrecs de president, vicepresident 1,
vicepresident 2, vocals 2n, 4t, 6è, 10è i 12è. La composició actual del ple del Consell és la següent:
President

Sr. Joan Roig Gubert

Vocal 2n

Sr. Francisco Torres Verdugo

Vicepresiden

Sr. Alfonso Lluzar López de Briñas

Vocal 4t

Sr. Josep Panicot Freixas

Vocal 5è

Sr. Manuel Sarasa Font
Sr. Venanci Blanch Bonet

Vicepresident Sr. Fèlix Boronat Rodríguez
Secretari

Sr. Marc Giménez Bachmann

Vocal 6è

Vicesecretari

Sr. Jaume Vilanova i Vila

Vocal 10è Sr. Enric Oller Reviejo

Tresorer

Sr. Juan Antonio Santos Rovira

Vocal 11è Sr. Albert Vidal Ragazzon

Comptador

Sr. Josep Ribó i Nirella

Vocal 12è Sr. Pau García Sistach

118 TITULATS ES PRESENTEN A LES
PROVES D’ACCÉS

GRADUATS ELS ALUMNES DE LA
SEGONA EDICIÓ DEL CURS DE MEDIACIÓ
Al juliol es van graduar els alumnes de la segona edició del curs de Mediació
Civil i Mercantil i Mediació en Dret Privat Català que organitza l’Institut
Superior de Gestió Administrativa de Catalunya (ISGAC) amb el suport del
COGAC. Aquesta formació, basada en continguts conformes a la normativa
aplicable a Catalunya i a la resta d’Espanya, permet obtenir un títol homologat
per la Generalitat, que reconeix els participants com a mediadors registrats del
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. A més de conèixer a fons tota
la regulació legal, els alumnes han tingut l’oportunitat d’aprendre les habilitats
Alguns dels nous mediadors graduats en la 2a edició. pràctiques necessàries per exercir de mediadors. Gràcies a un sistema de
formació semipresencial, també han pogut compatibilitzar la seva tasca professional amb el desenvolupament del curs.
El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya del Departament de Justícia ha tornat a homologar aquest curs, per la
qual cosa pròximament s’obrirà el període de preinscripció de la tercera edició, que començarà el gener de 2017.
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Un total de 118 titulats universitaris, que opten a convertir-se en gestors
administratius, es van presentar a les proves oficials d’accés que van tenir lloc
dissabte 17 de setembre a Barcelona.
Si es confirma la tendència dels últims anys, les dones van guanyant terreny en
la professió, ja que en aquesta convocatòria representen el 52,5% dels aspirants.
Jordi Tarragó va ser el primer d’acabar la prova. Titulat en ADE i màster en
Dret, vol optar a la professió per completar els serveis que dóna als seus clients
actuals. Tot i reconèixer que es tracta d’un temari molt ampli, assegura que
és una prova assequible si es prepara amb antelació. Berta Doria confia que
aprovarà l’examen. La seva motivació per esdevenir GA és donar el servei de vehicles a una de les seves empreses i, amb
el temps, ampliar el negoci per captar nous clients. Antoni Vallès treballa actualment per a l’Administració, però gràcies a
la seva titulació en economia ha trobat en aquestes proves l’oportunitat d’assegurar-se un futur professional en cas que
hagués de canviar l’orientació laboral. Va quedar satisfet amb la resolució del cas pràctic i creu que aprovarà la part del test.

ACTUALITAT COL·LEGIAL

COMENCEN ELS

MÀSTER GA
Aquests dies comencen els màsters
de Gestió Administrativa que s’imparteixen en les tres universitats
catalanes

que

inclouen

aquests

estudis de grau superior dins el seu
programa: Universitat de Barcelona
(3a edició), Universitat Abat Oliba-CEU (8a edició) i Universitat de
Lleida (2a edició).
En el curs passat (2015-2016) hi ha
hagut més de 60 alumnes que han

EL GESTOR
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Actes de graduació de la UAO (dreta) i la UdL (esquerra).

El testimoni dels alumnes

fet aquest màster i que poden de-

1. Per què vas decidir fer el màster de Gestió Administrativa?

manar el títol oficial de gestor admi-

2. Què t’ha aportat des d’un punt de vista formatiu i professional?

nistratiu per exercir la professió.

3. Quins aspectes destacaries del màster?

Albert Rovira, Universitat de Lleida
dels meus anys d’experiència. Sempre és important ampliar
1. Per dos motius. El primer va ser
els coneixements i obtenir títols oficials (i més en aquests
per formar-me i per evolucionar
moments de crisi que vivim). La formació és bàsica per
en aquest món, ja que fa més de
seguir creixent i fer-se un lloc en l’àmbit professional.
10 anys que treballo en aquest
3. Els coneixements assolits durant l’estudi, les explicacisector i creia que era important
ons magistrals dels professors, el treball en equip i el fet
ampliar la meva formació. El segon va ser com un repte perde conèixer futurs companys de professió que venien de
sonal, perquè després d’uns anys d’haver acabat la carrera nediferents àmbits laborals…
cessitava noves inquietuds. L’experiència ha estat molt positiva.
No se sap mai si en el futur poden sorgir col·laboracions
2. M’ha aportat nous coneixements i també m’ha permès
professionals d’aquestes amistats.
ampliar els coneixements que tenia de l’estudi de la carrera i
Raquel Sánchez, Universitat Abat Oliba-CEU
tiques a una gestoria, he pogut sentir-me competent a l’hora
1. Sempre havia tingut interès
d’actuar davant l’Administració i de tenir una òptica àmplia
en algun curs que estigués relade les activitats que duen a terme els gestors administratius.
cionat amb la gestoria. Buscava
3. La gran professionalitat d’alguns professors. El màster
un curs acadèmic en què les
incorpora docents experts en cadascun dels àmbits que es
activitats i matèries estiguessin
realitzen (alguns d’ells són gestors que tenen la seva pròpia
vinculades a la manera de realitzar qualsevol gestió davant
gestoria). També la formació en noves tecnologies de la
l’Administració, com també a l’adquisició de les habilitats per
informació aplicades a la professió. Un tercer aspecte que
sol·licitar els documents necessaris que comporta l’àmbit de
vull destacar és l’autoavaluació que cada alumne pot fer
la gestoria, amb la finalitat que en el futur ho pogués posar
per si mateix en finalitzar cada assignatura. A l’últim, poder
en pràctica en una gestoria professional.
disposar de pràctiques en una gestoria permet adquirir més
2. M’ha aportat un ampli coneixement de la realitat d’aquesta
coneixements, així com veure en la pràctica els continguts
professió mitjançant l’explicació d’experiències reals viscuteòrics estudiats.
des pel professorat. Juntament amb el marc teòric i les pràcHeitor Gonzalvez, Universitat de Barcelona
del dret, de l’economia i de la comptabilitat.
1. La meva intenció des del princiDes del punt de vista professional, pel simple fet de
pi era iniciar-me una mica més en
cursar-lo, he pogut accedir al mercat laboral amb més
l’àmbit de les gestories i conèixer
facilitat.
de més a prop el que pot fer un
3. Del màster destacaria aspectes com la bona qualitat i
gestor administratiu. En acabar
un bon pla docent.
la carrera vaig adonar-me que em faltaven alguns coneixeTambé podríem ressaltar el fet que es tracta d’un màster
ments, els quals he pogut adquirir amb el màster.
multidisciplinari, per l’amplitud de branques de coneixe2. M’ha aportat molts coneixements en diferents àrement impartides.
es, ja que el seu pla docent comprèn moltes branques

ACTUALITAT COL·LEGIAL

MÉS DE 200 ASSISTENTS
A LA PRESENTACIÓ DEL

SERVEI GESTORS RA
Més de 200 gestors es van citar per conèixer el nou servei
Gestors RA, una mostra de l’interès que ha suscitat aquesta
oportunitat professional.
Alfonso Lluzar, president del Col·legi, va ser l’encarregat
d’encetar la presentació recordant que el COGAC ha estat
pioner, perquè ha posat en funcionament una iniciativa
d’aquestes característiques i “avui dia, no hi ha cap altra
professió que tingui la possibilitat de convertir-se en autoritat de registre”. Lluzar va explicar que s’han dissenyat dos
tipus de certificats: un d’il·limitat, per fer totes les gestions
d’un client, i un de caràcter limitat per a clients, com per
exemple empreses, que vulguin delegar al gestor una part
concreta dels tràmits. “La professió que tingui el domini del
certificat digital és la que estarà més ben posicionada”, va
afirmar el president, que també va assegurar que “Gestors
RA permetrà procedir d’una manera més àgil i obrir noves
vies d’actuació a les gestories”.

per donar-se d’alta, per constituir-se com a autoritat de
registre i per emetre un certificat. Els certificats digitals estan disponibles en format de targeta i pen drive, però ja es
treballa perquè pugui fer-se des del núvol de manera encara
més senzilla. Virgili va recordar que tots els gestors que es
donin d’alta del servei rebran una formació a la gestoria amb
una part pràctica en què quedaran certificats i podran dur a
terme tot el procés.

El procés
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Marc Virgili, analista funcional de GESCO (l’empresa que ha
fet el desenvolupament tecnològic), va explicar el procés

El testimoni
Carme Dalmau, secretària del Col·legi, va compartir amb els
assistents la seva experiència com a gestora RA. Va explicar
diferents casos reals en què aquesta nova possibilitat li va
permetre donar als clients un servei eficient i ràpid que no
hauria pogut fer de cap més manera. Dalmau va animar els
seus companys a fer-se gestors RA, per les possibilitats que
comporta i la facilitat de procediment.
Molts dels gestors que hi eren presents van sol·licitar-ne
l’alta en finalitzar la sessió i d’altres tenen previst fer-ho de
manera imminent.

NACIONALITAT
I ESTRANGERIA
El vicesecretari del COGAC, Marc Giménez
Bachmann, i Carmen Parra, professora titular
acreditada en Dret Internacional Privat per
la UAO, han dirigit el llibre “Nacionalitat i
estrangeria”, que ofereix una òptica teòrica
i pràctica del complicat entramat jurídic que

avui dia presenta la regulació de la nacionalitat i l’estrangeria. Aquesta obra serà de gran
utilitat per als professionals que necessitin
una guia per poder aplicar en cada cas la
normativa adequada.

ACTUALITAT COL·LEGIAL

XAVIER PONS, NOU DEGÀ DE LA
FACULTAT DE DRET DE LA UB
Una representació institucional dels membres del Col·legi es va reunir
amb el nou degà de la Facultat de Dret de la UB, Xavier Pons. Pons
va compartir la seva satisfacció pel bon funcionament del màster
professionalitzador en Gestoria Administrativa que s’imparteix a la UB
i va assegurar “que això no seria possible sense l’estreta col·laboració
entre la universitat i els professionals”. Alfonso Lluzar, president del
Col·legi, va acceptar la invitació del deganat a ser el padrí de la graduació del màster 2016-2017 que tindrà lloc el pròxim 20 d’octubre.
Per part de la Facultat de Dret de la UB: Xavier Pons, degà; Susana Sartorio, vicedegana de relacions institucionals, i Montse Casanelles, coordinadora del
màster de Gestió Administrativa. Per part del COGAC: Alfonso Lluzar, president; Marc Giménez, vicesecretari, i Marina Rocabruna, gerent.

EL COGAC, COL·LABORADOR
DEL PROJECTE ARI

EL GESTOR
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El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha esdevingut col·laborador del Projecte ARI, una iniciativa que
vol portar a l’Hospital Clínic de Barcelona un tractament innovador i pioner a Europa contra la leucèmia anomenat CART.
Malauradament, Ariana, la jove que va impulsar aquest projecte, no va poder superar aquesta malaltia, però l’ànim de la
família i de tot l’equip és tirar-lo endavant per assolir l’objectiu amb el qual el va crear.
Les persones i institucions interessades a col·laborar-hi poden informar-se’n en el web www.projecteari.com, on trobaran
informació de les diferents activitats solidàries i de com fer donacions a través de la plataforma migranodearena.org.

ACTUALITAT COL·LEGIAL

EL COGAC RENOVA EL CONVENI
AMB FERRER & OJEDA

El Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya ha renovat l’acord
de col·laboració amb Ferrer & Ojeda, empresa especialitzada en assegurances i mediació. Així, doncs, la corredoria continuarà prestant
al COGAC i als seus representants serveis d’informació, consultoria,
assessorament, mediació i assistència tècnica preparatòria i la formalització de contractes d’assegurances i reassegurances privades,
com també la posterior assistència al prenedor, a l’assegurat i al
beneficiari en la gestió i l’execució d’aquests contractes, sobretot
en cas de sinistre. Per part de Ferrer & Ojeda van assistir a l’acte de
signatura Lluís Ferrer (president) i Joaquín Llobet (assessor jurídic); per part del COGAC, Alfonso Lluzar (president),
Pau Garcia (ponent de la Comissió d’Assegurances), Juan Antonio Santos (vicepresident) i Marina Rocabruna (gerent).

EL COL·LEGI i EGARSAT RATIFIQUEN
L’ACORD DE COL·LABORACIÓ
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El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i la societat de prevenció Egarsat han renovat l’acord de col·laboració mitjançant el qual ofereixen
assessorament, informació i serveis en matèria de prevenció de riscos laborals
tant al Col·legi com als col·legiats. Van assistir a l’acte de signatura el president i la
gerent del COGAC i també Pere Archs, director gerent d’Egarsat.

MITJANS

ELS GESTORS EN ELS MITJANS

DE COMUNICACIÓ
Els gestors administratius continuen
posicionant-se en els mitjans de comunicació com a experts en els àmbits
d’actuació en què són especialistes.
Carme Elena Valero, membre de la
Comissió de Comunicació del Col·legi,
va participar en el programa de RAC1
“Tot és possible” per resoldre un dubte molt comú sobre el tipus de retenció fiscal aplicable a un contribuent
que ha tingut dues feines.

D’altra banda, la Comissió Laboral del
COGAC va difondre una anàlisi de la
sentència del Tribunal de Justícia de
la UE sobre el cas d’Ana de Diego
pel que fa a les indemnitzacions dels
contractes temporals.
Venanci Blanch, president de la
delegació de Lleida, va col·laborar
en el programa de l’emissora UA1
“Un dia més” per parlar dels tipus
d’impostos.

EL GESTOR
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AGENDA
1 de juliol
Reunió entre el COGAC i
la DGT per a l’impuls de la
tramitació telemàtica

5 de juliol
Comissió de Trànsit

6 de juliol
Comissió Laboral
Comissió de Comunicació

11 de juliol
Junta ACCID amb la participació del COGAC

14 de juliol

celona amb la participació
del president del COGAC

15 de setembre

Comissió Econòmica,
Financera, Comptable i
Tributària
Junta directiva del Gremi

ontològica

ontològica

del Motor amb la parti-

Ple del Consejo amb l’as-

19 de setembre

cipació del president del

sistència del president del

Junta ACCID amb la parti-

COGAC (Madrid)

cipació del COGAC

27 de setembre

21 de juliol

21 de setembre

Reunió amb la Tresoreria

Comissió de Vehicles del

Junta de Govern

de la Seguretat Social

Consejo amb la participació del president del

Financera, Comptable i

COGAC

Tributària

26 de juliol

7 de juliol

Junta de Govern

6 de setembre

Reunió del patronat de
l’Institut Superior de
Gestió Administrativa de

COGAC

de Girona i membres de
la Comissió Laboral del
COGAC

Catalunya (ISGAC)

28 de setembre

Ple del Consell de Col·legis

Comissió de Joves

Oficials de Gestors Admi-

29 de setembre

Comissió de Trànsit

nistratius de Catalunya

celona amb la participació

8 de setembre

22 de setembre

del president del COGAC

Reunió de treball a la Pre-

Comissió de Comunicació

fectura de Trànsit de Bar-

Comissió Laboral

Comissió de Justícia i De-

Comissió de Justícia i De-

Comissió Econòmica,

Reunió de treball a la Pre-

fectura de Trànsit de Bar-

Ple del Consejo amb la
participació del president
del COGAC (Madrid)

LLEURE I CULTURA

WHITE PARTY
2016

Una vegada en terra ferma, després de
passejar per un camí de ronda, el grup

va arribar al restaurant per gaudir
d’un sopar còctel. Durant la vetllada,
els gestors van poder relacionar-se
amb tothom i van aprofitar per fer
networking.
#estiuGA
Durant la festa, els gestors van fer fotos per participar en el concurs d’Instagram creat per a l’ocasió. De totes
les fotografies que es van publicar a la
xarxa social amb l’etiqueta #estiuGA,
la més votada i, per tant, la guanyadora va ser la de la gestora Carme
Cervera, de Lleida.
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Per tercer any consecutiu el COGAC ha
celebrat la White Party, una festa organitzada per la Comissió de Joves amb
l’objectiu que els gestors puguin conèixer i ampliar els seus contactes professionals en un ambient distès i divertit.
En aquesta ocasió, més de 40 gestors
van embarcar en una goleta turca que
els va portar fins a Sitges. Un grup de
corsaris va ser l’encarregat d’animar el
creuer, ja que la temàtica d’enguany
girava entorn del lema “Fes-te pirata”.

Foto guanyadora del concurs d’Instagram.

EL 19 DE NOVEMBRE SE CELEBRARÀ

LA NOSTRA FESTA PROFESSIONAL
La demarcació de Girona acollirà enguany la Festa Professional, que tindrà lloc el proper 19 de novembre. El tradicional
dinar de germanor es farà al Espai Mas Marroch de Vilablareix, una localitat propera a la ciutat de Girona.
Es tracta d’un espai ben emblemàtic, ja que acull els esdeveniments del Celler de Can Roca, que en més d’una ocasió
ha estat triat com a millor restaurant del món.
Durant la festa es retrà homenatge a tots aquells gestors
que han assolit fites, com ara mantenir-se 25 i 50 anys al
peu del canó, i es donarà la benvinguda oficial a la professió
als gestors de nova incorporació amb l’atorgament del títol
que ho acredita.
Aviat es donaran més detalls de l’esdeveniment perquè
aquesta festa de la professió sigui un dia inoblidable.

EL GESTOR
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