


El banc de les millors empreses. I el teu.

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió PRO*.
T’abonem el 10% de la teva
quota de col·legiat**.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Més de

+ + +0 3% Gratis 1.300
comissions de devolució dels teus rebuts la targeta de crèdit i de dèbit. oficines al teu servei.
d’administració i domèstics principals, fins a un
manteniment. màxim de 20 euros al mes.

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

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses. O el que és el mateix, el banc
dels millors professionals: el teu.

Truca’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

*El Compte Expansió Pro requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingressos recurrents per un import igual o superior a 700 euros. Si tens entre 18 i 25 anys, no cal domiciliar
cap ingrés periòdic.
**Fins a un màxim de 100 euros l’any.

Sabadell
Professional

Co
nd

ic
io

ns
re

vi
sa

bl
es

se
go

ns
l'e

vo
lu

ci
ó

de
lm

er
ca

tf
in

an
ce

r.



AP 54/12  • 3

Edita
Col·legi Oficial d´Agents Comercials 
de Girona i Comarques

C. Nou, 8, pral 4a.
Tel. 972 20 20 40. Fax. 972 22 27 80
A/e: girona@cgac.es
17001 Girona
www.coacgirona.com

Consell Editorial
Junta de Govern del COACGC:

Josep Burgas
Lluís Font
Rosa Guinó
Xavier Seguranyes
Florenci Balmaña
Amadeu Pardo
Ramón Matas
Guillem Novellón

Redacció, disseny i publicitat
Plural Comunicació,
gabinet de comunicació i premsa

Av. Sant Francesc, 4, 3r 1a. 17001 Girona 
Tel. 972 22 23 70. Fax. 972 21 93 51
A/e: info@pluralcomunicacio.com
www.pluralcomunicacio.com

Impressió: Cevagraf

Distribució: Giroassist

Dipòsit legal: GI 521/93

La direcció de la revista no es fa responsable
de les opinions emeses pels autors dels articles.

EL REPORTATGE: 
   Grup Morera

 
Exponent d’empresa familiar

 

Pàgina — 

 3 Sumari

 4 Editorial   
  85è aniversari   
  Josep Burgas 

 5 Professional   
  Manifest de la Intercol·legial de Col·legis Professionals    
  de Catalunya   
  Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Girona i Comarques   
  La Junta de Govern

 6-9 Serveis i agenda col·legials  

 10-12 Pàgines especials   
  85è aniversari  

 14-15 Reportatge   
  Grup Morera. Exponent d’empresa familiar 

 16-17 Entrevista   
  Carles Puigdemont. Alcalde de Girona

 18-22 Activitat col·legial  

 23 Espai de consulta  

 24-25 Opinió    
  Ètica i transparència empresarial: tots hi sortim guanyant   
  Josep Burgas

 26-27 Oci i cultura   
  Els cotxes híbrids  

                 

      

     

         

  



Aquest any és especial per a la 
col·legiació gironina. El 13 de maig es 
complia el 85è aniversari de la creació 
del Col·legi Oficial d’Agents Comercials 
de Girona. Amb motiu d’aquesta com-
memoració vaig endinsar-me en els 
arxius de la col·legiació. Agents comer-
cials il·lustres, bons professionals de 
la venda compromesos amb aquesta 
col·legiació i, sobretot, amb la dignifi-
cació del nostre col·lectiu, honoren la 
nostra història. Ara és el moment de 
retre homenatge a tots els agents que 
amb la seva implicació, actitud i ente-
sa ha sabut aixecar i fer créixer l’entitat 
que ens representa.

Tots els membres de la Junta de Govern 
actual ens preguntàvem quin moment 
de l’any era el més idoni per trobar-nos 
tots els col·legiats i celebrar aquesta 
efemèride. Sens dubte, la festa patro-
nal, una diada que recuperem així amb 
tot el seu simbolisme de germanor i 
fraternitat, un dia en què retrem ho-
menatge a tots els agents comercials 
col·legiats que d’una manera o altra 
han contribuït a fer gran aquesta casa, 
un record per als companys de profes-

sió que ja no són entre nosaltres, i un 
dia, també, per donar la benvinguda 
als agents comercials col·legiats joves, 
hereus d’aquest patrimoni i responsa-
bles de fer-lo perdurar.

Remenant entre arxius, llibres, actes 
i revistes, he estat llegint no poques 
línies del puny i lletra de l’estimat Joa-
quim Ruhi, i també no pocs articles edi-
torials que signava a la pàgina dos de 
cada revista L’Aparador. Un d’aquests, 
però, em va sorprendre, i veureu per 
què. Escrivia el president Ruhi: “Durant 
el 2003 el creixement de la col·legiació 
s'ha mantingut estable. No obstant 
això, caldria fer certes apreciacions que 
ens donen pistes de l’evolució del per-
fil del col·legiat i, per tant, del tipus de 
professional que ha de regir el futur del 
nostre sector al país. Sortosament, de-
tectem la incorporació al mercat d’un 
agent comercial jove, majoritàriament 
universitari, amb domini d’idiomes i 
de les noves tecnologies i amb lloables 
aspiracions professionals...”. I continua-
va: “Aquestes simples constatacions 
són una breu pinzellada que ens in-
vita a visualitzar un present canviant, 

i sens dubte un futur millor. Confiem 
que aquests nous professionals que 
ara creixen vegin en la col·legiació un 
instrument de treball, de participació i 
una eina per afermar-nos en innovació, 
modernització i competitivitat”.

Avui, podríem reproduir aquest edito-
rial intacte i mantindria una validesa 
absoluta. Així doncs, us emplacem, 
grans i joves, a retrobar-nos i trobar-
nos per primera vegada a l’entorn 
d’una festa, la nostra festa, de la qual 
us informarem en el seu moment i que 
celebrarem el mes de desembre.

Com va dir en aquell editorial el meu 
predecessor: sigueu benvinguts i ben-
vingudes. 
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EDITORIAL  

85è aniversari
Josep Burgas, president
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 La corporació PROFESSIONAL

 Manifest
1. Els col·legis professionals som fonamentals per a la societat com a garantia dels drets dels ciutadans i de la contínua  
 adequació de les professions a les necessitats socials.

2. Els col·legis professionals som col·laboradors actius de les Administracions Públiques en tots els àmbits sectorials,  
 i estem presents en la creació i el desenvolupament de la normativa que afecta els professionals i el conjunt de la societat   
 en les més diverses matèries.

3. Els col·legis professionals gestionem amb transparència, eficàcia i eficiència funcions públiques que garanteixen la millor  
 prestació dels serveis professionals als ciutadans, tasques desenvolupades sense finançament públic i que, d’acord amb  
 la situació actual, no podrien ser assumides per l’Administració.

4. Els col·legis professionals som portaveus i representants dels professionals davant de la societat i les Administracions,  
 exercint com a interlocutors i vehiculant les seves inquietuds i aportacions.

5. Els col·legis professionals impulsem la professionalitat i la qualitat dels serveis que presten els nostres col·legiats/des,  
 desenvolupant i difonent eines adreçades a la innovació i l’excel·lència, i impartint a Catalunya més de 75.000 hores  
 de formació anual que fan possible un constant reciclatge professional.

6. Els col·legis professionals fomentem l’ocupació i l’emprenedoria mitjançant el desenvolupament de plans de suport  
 a nous projectes i de serveis d’orientació professional, des d’on facilitem la incorporació i la promoció dels professionals  
 al mercat laboral.

7. Els col·legis professionals som una expressió de la vitalitat del teixit social català, amb una llarga trajectòria en defensa  
 dels drets fonamentals, els valors democràtics i les llibertats, i promovem el debat públic i la canalització de les   
 preocupacions i requeriments socials.

Per tot això, des de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya recordem a la ciutadania i als agents 
socials la importància de salvaguardar el sistema de garanties que els col·legis professionals representem, instem les 
forces polítiques a tramitar la futura Llei de serveis professionals des del diàleg amb el sector professional, i reafirmem
el nostre compromís amb la societat civil i la voluntat de contribuir a la recuperació econòmica i social del país.

Barcelona, 14 de juny de 2012

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Cata-
lunya, que representa més de 90 col·legis professionals amb 
més de 150.000 col·legiats de tots els àmbits professionals, 
va celebrar el primer aniversari de l’organisme amb un acte 
reivindicatiu, que va tenir lloc al saló de l’emprenedoria, Biz 
Barcelona (Fira de Barcelona, els dies 13 i 14 de juny). Tam-
bé hi va organitzar un espai de networking dirigit a visitants, 
emprenedors i col·legiats que volguessin tancar contactes 
amb professionals de qualsevol sector.

Durant l’acte, al qual van assistir en representació de la 
col·legiació gironina el seu president, Josep Burgas, i els 
membres de la Junta Ramon Matas, Florenci Balmana, Ama-
deu Pardo i Lluís Font, l’advocat Miquel Roca va pronunciar 
una conferència sobre el present i futur dels col·legis profes-
sionals. Els col·legis van llegir un manifest en defensa de la 
seva funció social.

Manifest de la Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya  
Col·legi Ofi cial d’Agents Comercials de Girona i Comarques. La Junta de Govern
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SERVEIS COL·LEGIALS El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Girona i Comarques  

Assessoria jurídica 
 
Totes les consultes i la formulació d’escrits administratius són 
gratuïts per als agents comercials col·legiats.

Manuel de Eugenio Lagresa    
C. Juli Garreta, 16, entresòl 1a. 17002 Girona
Tel. 972 22 67 15 - manueldeeugenio@gmail.com

Assessorament jurídic general
 
Consultes professionals:
 • Redacció de contractes d’agència
 • Informe sobre contractes d’agència
 • Reclamacions d’indemnitzacions per clientela
 • Reclamacions d’indemnitzacions per danys i perjudicis
 • Reclamació de comissions
 
Infraccions de trànsit:   
 • Formulació d’escrit d’al·legacions
 • Recursos de reposició i d’alçada
 • Recursos contenciosos administratius
 

Accidents de circulació:
 • Petició d’atestats
 • Reclamacions prèvies
 • Demandes per reclamació de danys i lesions
 • Denúncies

Assessoria laboral
Agència Gutiérrez
C. Nou 8, entresòl
17001 Girona
Tel. 972 20 46 66 - laboral@agenciagutierrez.cat

Per què interessa estar col·legiat?

Per disposar de serveis jurídics, 
laborals i fiscals GRATUÏTS sempre 
que ho necessitis

Per exercir la teva professió: “Aquí hi ha feina!”
El carnet i títol d’agent comercial col·legiat autoritzen 
per exercir la professió en qualsevol de les seves facetes.

Assegurances
Per import de 36. 000 €,
en cas de mort o invalidesa permanent

Consulta i actualització de l’activitat col·legial a 

www.coacgirona.com
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Què més? 

Per beneficiar-te dels serveis del Consell General
de Col·legis d’Agents Comercials d’Espanya i del Consell Català 

d’Agents Comercials
Consulta a: www.cgac.es i www.consellcat.org

Ús de les instal·lacions col·legials per a les vostres 
presentacions i reunions
Sales, biblioteca, TV i vídeo, projector, Internet i Wi-Fi

Accés gratuït al fons documental de la Universitat 
de Girona

Assistència gratuïta a jornades professionals

TRACTAMENTS
PREFERENCIALS

Entitats bancàries: Banc Sabadell, Catalunya Caixa i Banc 
Popular Espanyol

Mútues de salut: Mútua General de Catalunya, Vil Morten  
i Teràpies Naturals Josep Vilardebó 

Telefonia Movistar i carburants CEPSA, SOLRED i PETROCAT

Aprofita els descomptes!

Hotels i restaurants de tot Espanya, presentant el carnet 
col·legial. Consulteu la guia. A través de l’acord entre el 
Consell General d’Agents Comercials d’Espanya amb una 
sèrie d’establiments hotelers, tots els col·legiats es poden 
beneficiar de condicions especials. Per accedir-hi, podeu 
fer-ho mitjançant l’extranet de col·legiats.

Entrada gratuïta a fires i salons de tot Espanya
presentant el carnet col·legial

I perquè sent col·legiat estàs representat
a través de col·legi a:

• IUCAB
• Foment del Treball
• Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona
• Cambra de Comerç de Girona
• Consell Social de la Universitat de Girona
• La Llotja de Girona
• Fira de Girona
• I, naturalment, a tots els organismes col·legials,
 i a l´Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals
 de Catalunya.
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Per formar-te   
 
A la teva disposició,
l’Escola d’Agents Comercials de Girona

Formació gratuïta per ser col·legiat.
Digues què t’interessa i podem organitzar la formació que 
s’ajusti a les teves necessitats.

Centre de Formació i Estudis de Girona
C. Ramon Turró, 20. 17005 Girona
Tel. 972 222 800
cfeg@cfeg.cat

Us recordem:
Curs d’Accés a la Professió en línia, impartit per 
la Universitat de Rioja 
El Curs d’Accés a la Professió en línia és un projecte in-
novador i pioner a Espanya, fruit de la col·laboració en-
tre el Consell General de Col·legis d’Agents Comercials 
d’Espanya i la Fundació de la Universitat de la Rioja.

L’objectiu d’aquest curs és dotar els futurs col·legiats 
de nocions bàsiques que els facilitin l’exercici posterior 
com a agent comercial, entès com a professional que 
s’encarrega, de manera permanent, de promoure, ne-
gociar o concretar les operacions mercantils en nom i 
per compte d’una o diverses empreses, mitjançant una 
retribució i en una zona determinada.

El curs va dirigit a totes aquelles persones que desitgen 
col·legiar-se per exercir professionalment com a agent 
comercial, i pretén facilitar el seu accés a la professió.

Informació: www.accesoagentecomercial.es

Tenim la loteria de Nadal!
Número

SENSE RECÀRREC

SERVEIS COL·LEGIALS El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Girona i Comarques 

NOVETAT

Us recordem:
Curs d’Accés a la Professió en línia, impartit per 
la Universitat de Rioja 
El Curs d’Accés a la Professió en línia és un projecte in-

NOVETAT

Nova assessoria fiscal i comptable  
 
GRUP SIMON ASSESSORS
“La tranquil·litat d’estar ben assessorat”
www.grupsimon.com
 
Un Grup en constant redefinició de la professió basada en la 
innovació, per tal d’adaptar-la a les necessitats dels clients:
 
http://www.solutions.grupsimon.com/
 
GIRONA:
C. Barcelona, 16, pral.
17002 Girona
Tel. 972 202 202 · Fax 972 215 258
info@grupsimon.com

CASSÀ DE LA SELVA:
Pl. de la Coma, 30, entl. A.
17244 Cassà de la Selva
Tel. 972 461 492 · Fax 972 463 376
info@grupsimon.com

CALDES DE MALAVELLA:
C. Prim, 5
17455 Caldes de Malavella
Tel./Fax 972 472 027
info@grupsimon.com



Anoteu a les vostres agendes.... 
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               Assessorament empresarial per als agents comercials col·legiats

Diumenge, 28 d'octubre
Celebració del Dia de l’Agent Comercial 2012

Diumenge, 16 de desembre
Celebració de la Festa Patronal 2012
Aquest any, una festa commemorativa dels 85 anys 
de col·legiació gironina que promet ser molt espe-

cial i recupera l’esperit de germanor i d’amistat que 
sempre ha caracteritzat els agents comercials de la 
demarcació de Girona. 

Consulta i actualització de l’activitat col·legial a
www.coagirona.com

NOVETATNou www.coacgirona.com!    
 

               Assessorament empresarial per als agents comercials col·legiats               Assessorament empresarial per als agents comercials col·legiats
NOVETAT

A partir del proper mes de setembre, ja podeu informar-
vos de l'activitat col·legial, així com de totes les novetats 
en serveis que el Col·legi posa a disposició dels col·legiats 
a través del seu nou web, un espai renovat en disseny i 
continguts i adient al nous entorns virtuals, dotat de les 
noves funcionalitats pròpies de la xarxa social.

La pàgina també es projecta amb una nova identi-
tat gràfica que ha d’ajudar el Col·legi a comunicar una 
identitat corporativa que evoluciona, una nova mane-
ra d’entendre les funcions del Col·legi, i de saber donar 
respostes a les necessitats dels col·legiats. Per a Josep 
Burgas, president del Col·legi, “estem procurant focalit-
zar-nos a satisfer les expectatives dels col·legiats que re-
noven la confiança en la corporació, i per aquest motiu 
el nou web esdevé una eina de treball que, entre d’altres 
prestacions, ofereix la possibilitat de vincular les pàgines 
web dels nostres agremiats”. 

  
 
Des d’ara, a través de l’acord signat entre el Consell Català de 
Col·legis d’Agents Comercials —que presideix el president 
del Col·legi de Girona, Josep Burgas— i el SECOT (Séniors Es-
pañoles para la Cooperación Técnica) els agents comercials 
col·legiats es poden beneficiar de l’assessorament empresarial 
d’aquesta organització, a través dels seus membres, volunta-
ris sèniors, socis de ple dret de SECOT, professionals qualificats 
jubilats, prejubilats o en actiu que, amb esperit altruista, volen 
oferir la seva experiència i coneixements en gestió empresarial 
als que ho necessiten. Els sèniors assessoren de forma confi-
dencial analitzant, oferint el seu diagnòstic i proposant accions 
per al desenvolupament empresarial, i donen resposta a les 
preguntes QUÈ fer; QUAN, COM i ON dirigir-se.

A Catalunya, SECOT està avalada per més de 20 anys d’existència, 
amb una mitjana anual de més de 420 sol·licituds d’assessories 
i consultes rebudes. I per desenvolupar aquestes activitats 
comptem amb més de 250 sèniors que han tingut responsabi-
litats directives en diferents camps de l’empresa privada i públi-
ca, o en el camp acadèmic i de la consultoria. Segons cada cas 
i consulta rebuda, es constitueixen equips de treball tenint en 
compte les necessitats dels assessorats i l’àrea d’especialització 
de SECOT. D’aquesta manera s’aconsegueix que els assessora-
ments obtinguin un resultat altament especialitzat.
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PÀGINES ESPECIALS    Història del Col·legi d’Agents Comercials de Girona i Comarques

85è aniversari:
Per molts anys, a tots i totes!

La creació de la Col·legiació Oficial té els seus orígens el 1901, 
any en el qual apareixen els primers col·legis lliures, i el 1926 
és quan es comença a parlar d’agents comercials. Fins aquell 
moment es parlava de comissionistes, representants de co-
merç i d’altres denominacions. El 16 de desembre d’aquell 
any es crea la Federació d’Agents Comercials, base de la futu-
ra col·legiació obligatòria.

Els Col·legis d’Agents Comercials es van crear per Reial De-
cret del Ministeri de Treball, Comerç i Indústria el 8 de gener 
de 1926. Hi van col·laborar activament Eduardo Aunós Pérez, 
ministre de Treball, i Josep Ortega i Munilla, pare dels il·lustres 
José i Eduardo Ortega i Gasset; i el primer reglament oficial 
data del 24 de maig del mateix any. 

L’any 1926 esdevé el temps de la gran activitat en pro de la 
col·legiació. El 9 de març es publica un altre Reial Decret, grà-
cies a la tasca d’Eduard Aunós Pérez, mitjançant el qual es 
crea la Junta Central de Agentes Comerciales. Arran del primer 
Reglament Oficial de la Col·legiació, del 24 de maig, es de-
cideix crear els Col·legis Oficials d’Agents Comercials en to-
tes aquelles localitats en les quals ja existia una Cambra de 
Comerç. El Col·legi de Girona es va fundar el 13 de maig de 
1927.

Amb la democràcia, després d’experimentar diverses modi-
ficacions, els Col·legis d’Agents Comercials es van regir pel 
Reial Decret 3595/1977, de 30 de desembre. Però no és fins 
l’any 1984 que es constitueix el Consell de Col·legis d’Agents 
Comercials de Catalunya, segons la Llei del Parlament de Ca-
talunya. L’Estatut es va adaptar a la Llei i Decret de desen-
volupament, i va ser adequat a la legalitat per la Conselleria 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya. La primera compo-
sició del Ple del Consell va ser presidida per Joaquim Ruhi i 
Tusell, impulsor del Consell i president del Col·legi de Girona 
durant 25 anys (1982-2006).

L’any 1987, el Consell de Catalunya va integrar a la seva orga-
nització el Servei Jurídic, que fins aquell moment depenia del 

Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España, 
així com la formació professional, que també era competèn-
cia de la corporació estatal.

El 29 d’abril de 1998 es presentava al Parlament Europeu el 
Manifest Europeu de l’Agent Comercial. A l’acte, hi assistiren 
el president de l’Intergruppo Commercio e Distribuzione del 
Parlamento Europeo, Riccardo Garosci; el president del Conse-
jo General de Colegios de Agentes Comerciales de España, José 
Luís Vázquez Deguidt, i el president d’Eurocommerce, Igino 
Sogaro. El president del Col·legi Oficial d’Agents Comercials 
de Girona i president del Consell General de Col·legis de Ca-
talunya, Joaquim Ruhi, hi assistí com a representant gironí.

El Manifest Europeu de l’Agent Comercial tenia com a objectiu 
destacar amb nitidesa la importància de la missió de l’agent 
comercial i la necessitat que sigui entès i atès adequadament 
pels diferents operadors econòmics i pels poders públics 
perquè pugui continuar desenvolupant i millorant contínua-
ment la seva funció social. Era un pas més per a un major re-
coneixement social i professional de l’Agent Comercial, que 
se centrava en l’anàlisi de les funcions específiques d’aquests 
operadors que contribueixen, “de manera imprescindible, al 
moviment socialment desitjable de bens i serveis”, detallava 
el document. Segons aquest, a Europa hi ha 450.000 agents 
comercials que promouen el 50% dels intercanvis a través 
d’una relació de dependència o per compte propi. 

En aquell moment, el agents comercials estaven legalment 
obligats a col·legiar-se segons el que establia l’Estatut Gene-
ral del Col·legi d’Agents Comercials d’Espanya (Reial Decret 
3595/1977, del 30 de desembre). Eren els Col·legis Oficials 
d’Agents Comercials les entitats que atorgaven el Títol Oficial 
d’Agent Comercial que expedeix el Ministeri d’Economia i Hi-
senda, Subsecretaria de Comerç. Es calculava que a Espanya 
operaven aproximadament 53.000 agents col·legiats; a Cata-
lunya, 15.000, i a Girona, 1.400. El sector de l’alimentació era 
un dels més atractius per al col·lectiu.

El 13 de maig d’aquest any es complia el 85è aniversari de la creació del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Girona.

Aniv
ersar

i
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El 8 de gener de 2001, la col·legiació de l’Estat —però tam-
bé i molt especialment la gironina— programava un se-
guit d’actes per celebrar el 75è aniversari de la creació de 
la Col·legiació Obligatòria. Aquest dia era triat per posar en 
circulació un segell commemoratiu. El motiu escollit per a 
aquest segell fou l’escultura homenatge a l’Agent Comercial, 
ubicada encara avui a l’estació de l’AVE Puerta de Atocha, de 
Madrid. L’escultura, que porta per nom “Homenatge a l’agent 
comercial”, és obra de l’artista Francisco López Hernández, 
escultor procedent d’una família d’orfebres i imaginaires de 
Ripar (Albacete), molt influent en la nova escultura figurativa 
espanyola. El segell, disseny adaptat de José Luis Suárez, di-
buixant de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, va entrar 
en circulació amb un valor postal de 40 pessetes (0,24 euros); 
va ser la unitat amb la qual Correus va iniciar les seves emis-
sions el 2001. Aquest any, la col·legiació gironina participava 
en el Congrés Mundial d’Agents Comercials, celebrat a Santa 
Cruz de Tenerife. 

Recorregut presidencial
El 13 de maig de 1927 es constitueix el Col·legi de Girona, a 
la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, seu 
provisional de la corporació. Fou elegit aquell dia el primer 
president, Josep Canals i Teixidor. El 27 de juliol del mateix 
any, el Col·legi es trasllada a unes noves oficines de la Ronda 
Ferran Puig, 6, 1r 1a.

El 8 de maig de 1928 fou elegit president Miquel Planas i Ri-
bas. Li pren el relleu el 23 de gener de 1929 Josep Canals i 

Teixidor. El 27 d’abril de 1930, la seu col·legial es trasllada al 
carrer Progrés 10, 1r 2a (actual carrer Nou de Girona).

Miquel Planas i Ribas torna a assumir la presidència el 12 de 
març de 1933. A causa de la seva mort, el 26 de juliol de 1935, 
exercirà com a president en funcions el vicepresident Antoni 
Homs i Dalmau, càrrec que ostentarà fins que Josep Agustí i 
Joan és elegit president el 13 d’agost de 1939. Per defunció 
d’Agustí i Joan, actuarà com a president en funcions el vice-
president, Frederic Dalmau i Romero, que és elegit president 
el 28 de febrer de 1943. A la seva mort, el 24 d’abril d’aquell 
mateix any, el Col·legi serà dirigit pel vicepresident, Josep No-
lla i Sicart, fins el 13 de març de 1952. Nolla fou substituït el 14 
de març per Josep Massana i Bussot, càrrec que ocuparà fins 
que Josep Martinell i Blanch el substitueix el 29 de novembre 
de 1963. Daniel Alberch i Casadejús serà el seu successor el 
14 de desembre de 1976. La dimissió d’Alberch, el 9 de juny 
de 1981, farà actuar com president en funcions el seu vice-
president, Joaquim Ruhi i Tusell, que dirigirà la col·legiació 
gironina des del 6 de maig de 1982 fins al 28 de desembre 
de 2006. El 18 de novembre de 1999, el Col·legi va adquirir el 
local annex a les oficines que tenia, amb l’objectiu d’ampliar 
la seu social i donar un millor servei als col·legiats. Avui dia, 
aquesta és la seu gironina del Col·legi, presidit per Josep Bur-
gas i Cifuentes, elegit president el 3 de gener de 2007. Josep 
Burgas és també president del Consell de Col·legis d’Agents 
Comercials de Catalunya.

Membres de la Junta de Govern de l'any 1982. El 18 de desembre d'aquest any
farà 30 anys que es va fer aquesta fotografia.

Junta actual nomenada pel president Burgas el desembre de 2010.Segell commemoratiu al 75è aniversari de la creació 
de la Col·legiació Obligatòria.
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Medalles al Mèrit Col·legial 
Any 1953 Medalla de Plata al Sr. Josep Massana i Busto
Any 1964 Medalla de Plata al Sr. Ferran Obanos i Iglesias
Any 1975 Medalla de Plata al Sr. Josep Martinell i Blanch
Any 1984 Medalla de Plata al Sr. Joaquim Ruhi i Tusell
Any 1984 Medalla de Plata al Sr. Joaquim Riu i Ariet
Any 1985 Medalla de Bronze al Sr. Pere Cabarrocas i Gotarra
Any 1991 Medalla de Plata al Sr. Joan Tayant i Sala
Any 1994 Medalla de Bronze al Sr. Andreu Álvarez i Manzanares
Any 1994 Medalla d’Or al Sr. Joaquim Ruhi i Tusell
Any 1995 Medalla de Plata al Sr. Enric Pau i Farrarons
Any 1996 Medalla de Plata al Sr. Eusebi Metje i Cruz
Any 1996 Medalla de Plata al Sr. Tomàs Bastit i Trias
Any 1998 Medalla de Plata al Sr. Josep Gironès i Clotas
Any 2000 Medalla de Plata al Sr. Àngel Bellsolà i Rey 
Any 2007 Medalla d’Or i Brillants al Sr. Joaquim Ruhi i Tusell,
la primera i única medalla d’Or i Brillants que el Consell General de 
Col·legis d’Agents Comercials d’Espanya ha concedit
mai a cap col·legiat.
Any 2007 Medalla de Plata al Sr. Josep Burgas i Cifuentes
Any 2007 Medalla de Plata al Sr. Marià Lorca i Bard
Any 2008 Medalla de Plata al Sr. Florenci Balmaña i Viñolas

Els anys 1988, 1994, 1996 i 1998, el Col·legi d’Agents Comercials de 
Girona i Comarques va guanyar el Màster d’Or al millor Col·legi de l’any.

Des de la publicació del Reial Decret 3595/1977, de 30 de 
desembre, s’han produït canvis substancials en el nostre or-
denament jurídic que han fet necessària l’adaptació dels es-
tatuts a la normativa actual. Cal assenyalar, entre altres, la in-
corporació al dret intern espanyol de la Directiva 86/653/CEE 
del Consell, de 18 de desembre de 1986, relativa a la coordi-
nació dels drets dels Estats membres pel que fa als agents co-
mercials independents; la Llei 12/1992, de 27 de maig, sobre 
contracte d’agència; la Llei 7/1997, de 14 d’abril, de mesures 
liberalitzadores en matèria de sòl i de col·legis professionals; 
o el Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures ur-
gents d’intensificació de la competència en mercats de béns 
i serveis, que modifica la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre 
col·legis professionals.

Així, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Co-            
merç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb prèvia deliberació 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 de febrer de 
2005, s’aproven els actuals Estatuts Generals dels Col·legis 
d’Agents Comercials (Reial Decret 118/2005, de 4 de febrer), 
amb l’objectiu de complir amb el doble objectiu d’adequar 
l’estructura interna i el funcionament dels òrgans col·legiats 
dels agents comercials tant a la normativa vigent com a la rea-
litat actual de l’Estat espanyol i la seva organització territorial.

PÀGINES ESPECIALS     Història del Col·legi d’Agents Comercials de Girona i Comarques

Acte d'Imposició de la Medalla de Plata al president Josep Burgas. L'acte 
va tenir lloc l'Hotel Fornells Park, el 16 de desembre de 2007

Legislació
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cultiva la teva salut

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - Tel. 93 414 36 00  |  www.mgc.es  |  e-mail: mgc@mgc.es
Granollers | Igualada | Mataró | Sabadell | Sant Cugat del Vallès | Terrassa | Vic | Girona | Lleida | Tarragona | Palma de Mallorca

Una assegurança de salut de qualitat
· Cobertures de medicina preventiva.

· El ventall més ampli de prestacions
 (cobreix tractaments que altres entitats no donen).

Sense lletra petita
· No enganyem amb ofertes comercials
 que suposen no donar o limitar serveis sanitaris.

Amb el quadre mèdic més ampli
· Quadre mèdic a tot Espanya amb els millors professionals.

I a un bon preu
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REPORTATGE  L’empresa familiar 

GRUP MORERA,

Domènec Morera va viure la infantesa en el seu poble natal, 
Pardines de la Vall de Ribes. L’any 1955, quan en Domènec 
ja tenia vint anys, ell i els seus pares, l’Eudald i la Isabel, es 
van traslladar a Olot amb l’objectiu d’obrir un negoci de can-
saladeria i queviures. L’Ajuntament de la ciutat, però, els va 
denegar els permisos que necessitaven perquè el nou mercat 
de la vila ja en disposava d’una. “Vostès, que vénen de pagès, 
el que han de fer és obrir un negoci de gra i patates”, els va 
aconsellar el consistori. La negativa va frustrar les aspiracions 
d’en Domènec, que havia estat tres anys d’aprenent prepa-
rant-se per a la venda de la cansalada. El desànim, però, no va 
fer defallir la família, i aquell mateix any els Morera Parés van 
inaugurar un primer comerç al carrer Verge del Carme núm. 
1, d’Olot, dedicat principalment als productes del camp, amb 
patates, civada i segla. Tot i recuperada la il·lusió, els inicis 

no va ser fàcils. Les vendes no acompanyaven. En Domènec 
Morera recorda encara com un familiar li va dir: “No tinguis 
por, allà on hi ja jovent els negocis marxen”. I “així va ser”, ex-
plica. Actualment aquest comerç està dedicat a la venda de 
productes naturals i ecològics i opera sota el nom de Casa 
Morera.

Durant els anys seixanta i setanta, el negoci va créixer, “com 
gairebé totes les activitats empresarials de l’època”, apunta 
l’empresari. Als Morera, pioners en la introducció de nous 
productes com ara les llavors, els adobs, els compostos i 
els pinsos compostos, se’ls va quedar petit l’establiment 
del carrer del Carme i van adquirir uns terrenys per edificar 
unes instal·lacions de 2.000 m2 que ampliarien la capacitat 
d’emmagatzematge requerida per la marxa del negoci. 

Experts de diferents organitzacions a l’entorn de l’empresa familiar coincideixen a afirmar que el teixit econòmic de 
Catalunya no s’entén sense l’empresa familiar. Aquests mateixos experts també asseguren que la supervivència i creixe-
ment de les empreses familiars, que en més d’un 90 % són pimes, se situen en les seves capacitats d’adaptar-se al canvi, 
en el marc d’un nou context econòmic, tecnològic i legal, i d’internacionalitzar-se. A les comarques gironines existeixen 
bons exemples d’empreses familiars que malgrat la crisi continuen creixent. El Grup Morera n’és un exponent. El seu 
fundador és un agent comercial emprenedor que l’any 1955, a l’empara del seus pares, es va posar darrere del taulell 
d’un primer comerç dedicat a la venda de productes del camp. És en Domènec Morera i Parés, president de la Llotja de 
Girona, membre de la Cambra de Comerç de Girona, delegat comarcal de la Cambra de Comerç de la Garrotxa, i presi-
dent de l’Associació de Cerealistes de les Comarques Gironines, però, sobretot, un empresari que ha sabut adaptar-se 
sempre als nous temps, i que malgrat el continuat creixement del grup empresarial ha tingut l’habilitat de mantenir 
l’esperit d’empresa familiar que ara dirigeix, juntament amb els seu tres fills: l’Eudald, en Quim i la Isabel, i la seva sen-
yora, Maria Dolors.

Exponent d’empresa familiar  

Domènec Morera amb la seva senyora Dolors i els seus fills, l’Eudald, en Quim i la Isabel.Imatge actual de Domènec Morera.
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Durant aquests anys, la família també crea una empresa de 
transports per disposar d’un servei logístic propi que porta-
ria per nom Transports Brossa Morera SL. L’any 1970, totes les 
activitats empresarials van passar a ser gestionades des de la 
societat Comercial Morera SL. El creixement va ser continuat i 
la família va realitzar una nova ampliació de les instal·lacions 
amb un nous terrenys de 7.000 m2 al poble garrotxí de les 
Preses. S’hi van ubicar primer el magatzem central de merca-
deries i transports i, al cap de poc temps, s’hi van traslladar les 
oficines centrals. Les noves instal·lacions foren des d’aquest 
moment la seu de la companyia. Durant un temps, Comer-
cial Morera també es va dedicar a l’explotació de bestiar: ve-
dells, porcs i pollastres. “Havíem arribat a tenir fins a 40.000 
caps de pollastres però vam deixar l’activitat perquè no era 
rendible”, explica Morera. L’emprenedoria de l’agent comer-
cial continuaria durant la dècada dels anys setanta amb el 
negoci agropecuari. La marca Morera Agrocomerç acabarà 
instal·lant-se a Olot, les Preses, Ripoll, Figueres, Girona, Vic, la 
Bisbal d’Empordà i Bescanó. 

Als anys vuitanta, l’empresari, a través de contactes i viatges 
de prospecció a Holanda i França, veu la possibilitat d’obrir 
negoci en el sector de la gespa artificial. L’any 1987, la família 
aconsegueix el títol d’empresa productora de llavors amb la 
identificació núm. 11 de l’Estat espanyol. Més endavant, crea 
una secció d’empresa dedicada a les gespes, a la jardineria 
esportiva i a l’oci. Els Morera consoliden un centre de pro-
ducció de gespa natural al Baix Empordà sobre uns terrenys 
de 30 hectàrees que poc temps després s’ampliaran amb 
l’explotació de 250 hectàrees més d’uns terrenys ubicats a 
Bordeus, amb l’objectiu de poder donar servei tant al mercat 
nacional com a l’europeu. També s’obriria una línia de mante-
niment i assessorament de camps d’esport. “Aquest mercat, 
molt complex, ha anat evolucionant i ens ha fet introduir en 

el segment de la gespa artificial”, assenyala Domènec. L’any 
2003 es va crear l’empresa Royalverd Service SL amb una par-
ticipació del 80% de Comercial Morera. En els darrers anys 
aquesta divisió obté un creixement molt important, tant en la 
creació com en el manteniment, la renovació i assessorament 
d’espais verds, de gespa natural o artificial. Paral·lelament, 
l’empresa familiar crea una nova divisió d’alimentació per a 
animals de companyia amb l’elaboració de diferents formats 
pensats per a la comercialització en botiga especialitzada.

L’any 2005, el grup Morera obre un nou camí en el sector 
serveis, en fer realitat una idea d’en Domènec i la seva dona: 
un restaurant, Can Morera, i uns apartaments situats a la Vall 
d’en Bas. El complex de Can Morera serà inaugurat el 8 de 
desembre d’aquell any, coincidint amb el 50è aniversari de 
l’empresa. 

L’any 2006 es crea la societat Morera Bloc SL per a la promoció 
immobiliària de finques. I, l’any 2009, el grup entra a formar 
part de la societat francesa Sitoflor SAS.

Avui dia, amb una plantilla de vuitanta treballadors, el Grup 
Morera, amb l’esperit preeminentment familiar, treballa amb 
cinc divisions diferents: Llavors Morera (agricultura), Royal 
Verd (jardineria), Morera agrocomerç (punts de venda), Murri 
(aliments per a animals de companyia), Kebó (productes na-
turals) i Can Morera (restaurant i allotjaments). Un punt sense 
final que, com diu l’artífex de tot plegat, es clou, de moment, 
amb un bon àpat a la nova braseria la Brasera, del carrer Ma-
jor, 29, d’Olot, inaugurada el passat 16 de juny. Aquest home, 
incansable i compromès, s’acomiada de nosaltres amb una 
dita: “Aixequem-nos cada dia un quart d’hora abans”.

"Morera recorda encara com un familiar li va dir: 
No tinguis por, allà on hi ja jovent

els negocis marxen."

"Als anys vuitanta, l’empresari, a través de contactes 
i viatges de prospecció a Holanda i França,

veu la possibilitat d’obrir negoci en el sector
de la gespa artificial."
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L’1 de juny pren possessió del càrrec. Un 
any de feina al capdavant de l’alcaldia. 
En quin grau d’acompliment se situen 
les seves prioritats per a la ciutat?

Som tot just al primer quart d’un pri-
mer cicle. Però podem dir que ja hem 
fixat algunes de les bases imprescindi-
bles per a una nova manera de gover-
nar, i hem situat a primera línia de les 
prioritats la promoció de Girona, que 
és una estratègia imprescindible per 
sortir de la crisi.
 
Girona, ara, està situada en el món. 
Quin calendari de treball té per mante-
nir aquesta projecció ja aconseguida?

Justament és una de les prioritats, tal 
com li he dit. En menys d’un any hem 
sacsejat la projecció exterior, hem difós 
Girona a mercats propers —Barcelona, 
sud de França— i hem generat esde-
veniments per atraure l’interès de mol-
ta gent. Això, a mitjan i llarg termini, 
s’ha de reflectir en una major activitat 
econòmica i una major ocupació al sec-
tor dels serveis.
 
Una situació econòmica molt crítica. 
Quins projectes de ciutat s’hauran de 
posposar? 
És evident que hem hagut de mirar 
molt prim tots els projectes i que hem 

No li cal cap introducció. La seva presentació, la que redactaríem des de 
l’Aparador, ens la facilita ell mateix, el senyor Carles Puigdemont, al seu bloc: 
www.carlespuigdemont.cat. “Vaig néixer el 29 de desembre de 1962 a Amer 
(la Selva), i visc a Girona. El meu ofici és el de periodista, que m’apassiona, i 
des de l’1 de juliol de 2011 sóc l’alcalde de Girona. Estic casat i tinc dues filles. 
La meva activitat professional al llarg de gairebé tres dècades ha estat relacio-
nada sempre amb la comunicació, excepte el període en què vaig ser direc-
tor de la Casa de Cultura de Girona. Des del mes de novembre de 2006 em 
dedico activament a la política. Vaig prendre part per primer cop a la meva 
vida en una candidatura electoral i vaig ser escollit diputat de les comarques 
gironines per CiU. Després, el maig de 2007, vaig presentar-me com a cap 
de llista de la federació nacionalista a l’alcaldia de Girona. Malgrat la meva 
dedicació plena a la política, la comunicació continua essent una dedicació 
que procuro combinar amb les responsabilitats públiques. Segueixo de prop 
l’evolució del sector i m’interessa especialment el canvi cultural i social que 
representen les TIC en l’àmbit de la comunicació. Alhora, procuro que aques-
tes tecnologies m’ajudin en la meva feina política. Fruit d’aquest interès i dels 
contactes amb Internet a mitjan anys noranta, l’any 1998 vaig dissenyar el 
projecte d’Agència Catalana de Notícies, entès des de bon principi com a mit-
jà que avui anomenaríem “nadiu digital”. També m’interessa la comunicació 
relacionada amb la projecció exterior de Catalunya. En segueixo el fil des de 
final dels anys vuitanta. L’any 1994 vaig publicar el llibre Cata… què? Catalun-
ya vista per la premsa internacional (Ed. La Campana, Barcelona), que va tenir 
una seqüela en forma de columna setmanal a la revista Presència. M’agraden 
molt la música, la lectura, la cuina i les altres llengües i cultures”. Així es presen-
ta Carles Puigdemont, alcalde de Girona des del dia 1 de juliol de 2011.

PERSONATGES Amb caràcter 

“El Col·legi i tot el col·lectiu 
d’agents comercials poden 
comptar amb l’Ajuntament 
de Girona com a aliat de la 

seva activitat”

Carles Puigdemont
Alcalde de Girona

“Catalunya ha de fer el seu propi camí”



hagut de prendre decisions que busquessin la sostenibilitat 
de les inversions. Algunes coses les hem redefinit, d’altres les 
hem ajornat i d’altres les hem potenciat. La nostra fórmula ha 
estat combinar, des del primer dia, ajustaments amb iniciati-
ves i creixement.

Els ciutadans som testimonis dels reincidents atacs del Go-
vern central a l’Estat a les autonomies i a la municipalitat. 
Què en pensa?  
L’Estat espanyol s’esforça a convèncer els catalans que el mi-
llor camí per sortir-nos-en és l’estat propi. El menyspreu cap 
als gironins i als catalans en general és notori, i és crònic. No 
té bandera política, perquè l’hem patit sota tota mena de 
governs, tant del PSOE com del PP. Voler reduir el paper de 
la Generalitat i voler controlar els municipis a través d’una 
mena de llibertat vigilada és un error colossal, del qual hem 
pres bona nota. Així no volem ni podem continuar, i Catalun-
ya ha de fer el seu propi camí.

Recentment va mantenir un primer contacte amb el Col·legi 
d’Agents Comercials, durant el qual la corporació li va dema-
nar intensificar les relacions de cooperació entre el Col·legi i 
el Consistori. Entre d’altres, el president Josep Burgas apunta-
va la idea de facilitar la identificació dels vehicles dels agents 
comercials col·legiats en zones blaves. Hi ha pensat? 
Tenim sobre la taula propostes de diferents col·lectius rela-
cionades amb la mobilitat a la ciutat. Segur que hem de pren-
dre mesures perquè hi ha situacions que clamen al cel. Però 
les hem d’examinar conjuntament, en el marc de la taula per 
a la mobilitat, que hem volgut recuperar, i que ja ha tingut les 
primeres trobades. En aquest context, conjuntament amb el 
Pla de Mobilitat que hem emprès, el Col·legi està convidat a 
prendre-hi part de manera activa per fer propostes i partici-
par del consens.

Aquest any, el Col·legi celebra el seu 85è aniversari. En 
d’altres territoris catalans o de l’Estat hi ha un carrer dedicat 
als agents comercials. Serà possible això a Girona? 
M’han fet arribar aquesta petició i l’estudiarem, però cal tenir 
en compte que Girona, a diferència d’altres ciutats, té força 
exhaurida la seva capacitat de créixer en nous carrers, i que la 
llista d’espera de persones il·lustres a les quals l’Ajuntament 
vol dedicar espais públics és llarga. Però, tanmateix, entenent 
que la figura de l’agent comercial va molt lligada al tarannà 
de la nostra ciutat, que és una capital comercial històrica, 
aquesta és una proposta que no podem rebutjar d’entrada.

Fires i certàmens comercials han estat espais històricament 
lligats a la professió de la venda. Com veu el seu futur en ge-
neral i, concretament, el de Fira de Girona?

El món canvia, i les tecnologies han contribuït a forjar canvis 
allà on semblava que tot estava inventat. El món de les fires 
no n’ha quedat al marge, d’aquestes transformacions. Però 
les fires continuen essent un espai de trobada i de referència 
que hem de mirar de mantenir i potenciar quan s’escaigui. 

Fira de Girona juga un paper importantíssim en la posició co-
mercial de la ciutat, i hem de saber interpretar les necessitats 
dels temps que vindran per identificar amb la major precisió i 
ambició el model de gestió i d’activitat de la nostra institució 
firal.
 

Les noves tecnologies han revolucionat la manera de vendre. 
Els nous canals han fet canviar la relació client i proveïdor. 
Vostè, que també és consumidor, s’estima més comprar en lí-
nia o ser atès personalment per un professional de la venda? 
No són actituds contradictòries, i és un error pensar que 
un establiment que presta un servei d’atenció personal 
excel·lent no pugui desenvolupar una línia de negoci basada 
en la venda per Internet. I a l’inrevés. De fet, ja hi comença a 
haver propostes per crear punts de recollida de les compres 
fetes per Internet; és a dir, establiments comercials als quals 
el consumidor es desplaci per anar a recollir una compra feta 
a la xarxa. Qui diu que aquest centre no pot ser un establi-
ment comercial “convencional” que complementi l’oferta al 
client d’Internet amb un seguit de productes presencials, 
amb atenció presencial i individualitzada?

Vostè també ha estat empresari. El paper dels agents en 
l’economia i creixement de les empreses és cabdal. Segons 
vostè, quins són els valors i les qualitats d’un bon agent co-
mercial? 
Em sento sobretot emprenedor, i estic orgullós de tenir co-
neixements comercials, ja sigui per l’experiència rere el taulell 
de l’establiment de la meva família com pel coneixement ad-
quirit en el desenvolupament de projectes complexos com 
l’Agència Catalana de Notícies. En qualsevol dels casos, hi 
ha tres característiques que han d’acompanyar tota acció de 
venda: les ganes de treballar en tot moment, el coneixement 
i estima envers el producte, i la comprensió de les necessitats 
del client potencial que tens al davant, entès aquest com a 
soci imprescindible per a l’èxit del negoci, i no com un mer 
consumidor que simplement t’ajuda a arribar a una xifra de 
vendes.

El mes d’octubre, Fira de Girona acollirà com cada any el Dia 
de l’Agent Comercial. Comptarà el Col·legi amb una presen-
tació municipal que mostri la bona entesa entre les dues cor-
poracions?

Sempre ens agrada fer costat als sectors de la ciutat que ens 
ho demanen. El Col·legi i tot el col·lectiu d’agents comercials 
poden comptar amb l’Ajuntament de Girona com a aliat de la 
seva activitat.
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“És un error pensar que un establiment 
que presta un servei d’atenció personal 

excel·lent no pugui desenvolupar una línia 
de negoci basada en la venda per Internet. I 

a l’inrevés”
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Un tomb a l’últim semestre 2011

Durant l’acte inaugural de la Fira, el president de la 
Generalitat, Artur Mas, va signar el llibre d’Honor del 

Col·legi.

Per primera vegada des de fa molts anys, el Dia de l’Agent Comercial va tenir pluja. 

El 28 d’octubre, la Fira Industrial, Agrícola i Comercial de 
Girona va acollir la tradicional celebració del Dia de l’Agent 
Comercial, organitzada històricament pel Col·legi d’Agents 
Comercials de Girona, amb l’objectiu de reunir els professio-
nals del sector i representants de la col·legiació catalana i de 
l’Estat espanyol. 

Els actes va començar a les onze del matí, amb l’hissament 
de la bandera col·legial, que presideix el Dia de l’Agent Co-
mercial a l’entrada del Palau Firal. Tot seguit, els col·legiats 
i autoritats presents van visitar l’estand de l’entitat i van fer 
un recorregut pel certamen. El president de la corporació gi-
ronina, Josep Burgas, va subratllar la importància de la for-

mació per ser competitius i va destacar, en aquest sentit, els 
serveis que el Col·legi de Girona pot oferir a la col·legiació. 
“Sense formació no farem ni carrera professional ni aporta-
rem el valor afegit que necessiten les empreses per sobreviu-
re en el marc de l’actual entramat de relacions econòmiques 
i empresarials”, va dir. “Noves tecnologies, idiomes, conèixer 
les noves maneres de fer del client que tenim al davant, les 
noves formes de comunicació, assolir les expectatives que el 
client té del nostre producte, de les nostres empreses, de la 
nostra persona. Tot això, i molt més, requereix de formació. Si 
demostrem el que valem, generarem confiança i venda”, va 
assegurar el president. 

Domènech Espadalé, Josep Burgas, i Enric Enrech durant l’acte parlamentari del Dia 
de l’Agent Comercial. 

L’estand col·legial Fires 2011.

Dia de l’Agent Comercial 2011
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El 18 de desembre, el Col·legi Oficial d’Agents Comercials de 
Girona i Comarques va celebrar la festa patronal, un diada 
que va començar amb la missa tradicional en honor a la pa-
trona dels agents comercials, la Verge de l’Esperança, i en su-
fragi als col·legiats difunts durant aquest any. Tot seguit, a la 
seu de la corporació, es van lliurar els diplomes de Plata a 52 
col·legiats que ha complert 25 anys d’antiguitat. A més dels 
col·legiats i els familiars, van assistir a l’acte representants de 
la col·legiació catalana i de les diferents organitzacions em-
presarials gironines.

Durant els parlaments oficials, el president del Col·legi, Jo-
sep Burgas, va destacar la necessitat del sector d’adaptar-se 

a les noves exigències del mercat laboral en relació amb el 
perfil d’aquests professionals. Burgas va dir que “el fet que 
l’agent comercial és amb diferència una dels professions més 
sol·licitades no és cap novetat”, però que “sí que ho és el seu 
perfil: molt format, dinàmic, flexible, polivalent i amb una 
gran capacitat d’adaptació al canvi i que, per tant, el sector 
ha de fer un esforç per situar-se en aquesta nova realitat”. 
D’altra banda, el president va recordar als assistents el treball 
que s’està duent a terme des de la col·legiació, tant en l’àmbit 
dels serveis —especialment en formació— com en la defen-
sa i dignificació de la professió. 

Festa patronal 2011
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JOSEP MARIA CULLELL D'AMER; LEOPOLDO NOGUÉ D'ANGLÈS; JOSEP MARIA ENSESA I ALBERT ROURA         
DE BANYOLES; MIQUEL RIBOT DE BESCANÓ; XAVIER HERCE DE CALDES DE MALAVELLA; JOSEP RABUJENT 
DE CAMPLLONG;  LLUÍS BENÍTEZ, NARCÍS SO- LER, MARIUS MONTANER, JOSEP MARIA PALA-
CIOS I JOAN AYATS DE FIGUERES; ESTEVE ROCA, MIQUEL MEDINA, MIQUEL TERRA-
DELLAS, JOAN PLANAS; LLUÍS ARILLA, JOAN BALLESTEROS, JOSEP BOSCH, 
EDUARD MANERO, MIQUEL MEDI- NA, JOAN PLANAS, ESTEVE ROCA, 
FRANCESC SALVATELLA, FRANCESC SERRA I MIQUEL TERRADELLAS DE 
GIRONA; JAUME CABAÑAS DE JOANETES; JOSEP SOTELO DE LA 
BISBAL  D'EMPORDÀ; JOAN  VILE- LLA DE MAÇANET DE LA SELVA; 
JOSEP MARIA ARBUES DE MATA- PORQUERES; JOAN CLAPAROLS, 
MIQUEL BOSH I JOSEP CASADEMONT D'OLOT; SERGI GARCÍA DE PALAMÓS; 
JAUME COLLELLDEVALL DE PORQUE- RES; J. MIQUEL CAPACES DE PUIG-
CERDÀ; JOAN MORADELL DE S'AGARÓ; JOAN RIERA DE SANT ESTEVE D'EN 
BAS;  FRANCESC REYNER DE SANT FELIU DE GUÍXOLS; LLUÍS PASCAL DE SANT JOAN DE 
LES ABADESSES; JOAN MAYNOU, ANTONIO CORPAS I LLUÍS MARQUÈS DE SANTA COLOMA DE FARNERS; 
FÉLIX  VELASCO DE SANTA CRISTINA D'ARO; MIQUEL FERRER DE SARRIÀ DE TER; FRANCESC MASSANES I 
IRENE GONZÁLEZ DE TORROELLA DE MONTGRÍ; JOSEP ROQUÉ DE VENTALLÓ; I JOAN FONT DE VIDRERES.

Record d’una bona trobada al voltant de calçots
Com cada any, i seguint aquesta ini-
ciativa que va sorgir de Girona, aques-
ta temporada molts col·legiats de 
tot Catalunya es van reunir al voltant 
d’una bona calçotada a Casa Fèlix, de 
Valls. Els col·legiats de la demarcació 
de Girona van fer un parada a mig 
camí per visitar les Bodegues Torres, 
de Vilafranca del Penedès.
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El 26 de març es va celebrar la primera assemblea general or-
dinària de l’any 2012. Es van aprovar els comptes i balanç de 
l’any 2011, així com el pressupost de 2012. Tots els col·legiats 
tenen a la seva disposeu aquests documents al Col·legi.

Entre els aspectes més rellevants tractats en l’assemblea des-
taca la crida que el president Burgas va fer als presents per 
participar en la corporació proposant activitats d’interès. El 
president va recordar que “el primer objectiu del Col·legi és 

treballar per als col·legiats”. Així mateix, va destacar que “la 
crisi ha fet minvar el cens col·legial i que aquest fet posa en 
perill la capacitat d’actuació de l’entitat”. 

Durant l’assemblea es va aprovar el disseny d’un nou web 
corporatiu que estarà actiu el mes de setembre. Aquesta 
nova plataforma està pensada per ser un nou canal de co-
municació dotat de les funcionalitats dels actuals entorns en 
xarxa.

Assemblea general ordinària 

Del 17 al 19 de maig, el Col·legi d’Agents Comercials de Gi-
rona va participar a la reunió de delegats 2012 de la Inter-
nationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB), 
representat pel president, Josep Burgas. En el marc d’aquesta 
trobada, el Consell General d’Agents Comercials de l’Estat 
espanyol va quedar integrat a l’organització de la IUCAB, for-
mada per més de 200.000 professionals comercials europeus, 
ocupant la vicepresidència.

La integració té com a finalitat promoure i crear projectes en 
benefici dels agents comercials d’Europa, així com coordinar 
i dirigir accions que ja estan en marxa. Entre els projectes que 
s’estan duent a terme hi ha l’ampliació de 18 oficines a Euro-
pa gratuïtes, on els col·legiats poden tenir el seu propi des-
patx i introduir-se en altres mercats, així com l’accés gratuït 
a les fires professionals celebrades a Europa. Amb l’objectiu 

de generar més treball, el Consell també està treballant dins 
de la IUCAB en l’obertura d’una borsa de treball i contactes 
comercials d’àmbit europeu. El Comitè Executiu i l’Assemblea 
General han acollit amb èxit aquestes iniciatives, i són els 
principals projectes d’aquesta nova etapa en la IUCAB.

El president del Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona, 
Enric Enrech, serà el representant del Consell en la IUCAB. Per 
la seva banda, el president del CGAC, Manuel Maestre, que 
ha complert un any al capdavant del Consell General, ha as-
segurat que el seu objectiu en aquesta responsabilitat no és 
altre que “dedicar tots els recursos de la corporació per pro-
moure una organització col·legial sanejada i forta, capaç de 
defensar els interessos de la professió davant dels diferents 
interlocutors”.

Integració de la col·legiació a la IUCAB: beneficis per als col·legiats

Visita de l’alcalde de Girona al col·legi

La Junta del Col·legi durant la reunió de treball amb l’alcalde de Girona.L’alcalde de Girona durant la seva visita a la seu col·legial.

El 18 d’abril, la Junta del Col·legi va rebre a les instal·lacions 
col·legials l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont. Durant la 
visita, la primera que realitza l’alcalde a la seu de la demar-
cació, la Junta col·legial i el seu president, Josep Burgas, van 
tenir ocasió de presentar a Puigdemont la col·legiació, la seva 
activitat i serveis. Així mateix, van intercanviar impressions 
sobre l’enfortiment de les relacions institucionals entre amb-
dues organitzacions. El president de Girona, Josep Burgas, 
va destacar la necessitat de tenir un major pes del Col·legi 
en la institució municipal per poder traslladar als col·legiats 

els beneficis d’aquesta representativitat en termes empre-
sarials i de notorietat del sector en l’economia gironina. Així 
mateix, entre d’altres peticions d’ordre més general, la Junta 
va demanar a l’alcalde que estudiés la possibilitat d’oferir als 
agents col·legiats un tracte preferencial en relació amb les zo-
nes d’aparcament. També va sol·licitar que s’estudiés el fet de 
dedicar un carrer de la ciutat als agents comercials, com és el 
cas d’altres ciutats de l’Estat espanyol. L’alcalde va signar el 
llibre d’Honor del Col·legi.
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Protocol familiar
• Marcar les pautes o principis de les relacions professionals i econòmiques entre empresa i família.
• Prevenir aspectes familiars o personals que afecten els criteris professionals que han de regir la gestió 

de l’empresa.
• Un excés de familiars treballant a l’empresa dificulta la incorporació de bons professionals.
• No crear llocs de treball artificials per a membres de la família.
• Fomentar la formació.

Estatuts socials
• Establiment de diferents classes d’accions o participacions socials, corresponent cada classe a una ma-

teixa branca familiar, establint l’exercici del dret d’adquisició preferent en cas de venda, en primer lloc, 
dintre de cada classe.

• Establiment de prestacions accessòries retribuïdes a les accions o participacions socials, imposant com a 
prestació accessòria, per exemple, obligacions de no fer. Exemples: els socis de la societat s’obliguen, com 
a prestació accessòria retribuïda, a no prestar serveis, directament o indirectament, per compte aliè o pro-
pi, per si mateix o per persona interposada i/o mitjançant qualsevol tipus de relació jurídica, a empreses 
que tinguin idèntic o similar objecte social que la societat.

• En especial, els socis s’abstindran de realitzar, a títol simplement enunciatiu, no pas limitatiu, les següents 
accions o activitats:

(a) Ostentar la propietat o titularitat directa o indirecta d’empreses o negocis les activitats de les quals 
siguin concurrents amb les de l’empresa.

(b) Participar directament o indirectament en el capital de societats o entitats les activitats de les 
quals siguin concurrents amb les de l’empresa.

(c) La gestió, administració, direcció, assessorament, consultoria o col·laboració de qualsevol tipus 
—ja sigui en l’àmbit laboral o qualsevol altre, directament o indirectament, fins i tot a través de 
tercers— de societats, entitats o persones físiques les activitats de les quals siguin concurrents 
amb les de l’empresa.

 
• Establiment de dividends mínims obligatoris.

La nova Llei 25/2011, d’1 d’agost, de reforma parcial de la Llei de societats de capital. A partir del cinquè 
exercici a comptar des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, el soci que hagi votat a favor 
de la distribució dels beneficis socials tindrà dret de separació en el cas que la Junta general no acordés la 
distribució com a dividend de, com a mínim, un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social 
obtinguts durant l’exercici anterior, que siguin legalment repartibles.

Testament
S’aconsella fer testament per prevenir futurs problemes entre fills, evitant també indivisos no aconsellables, 
així com que el capital majoritari de l’empresa familiar passi a mans de fills que no hi estan vinculats.

Cita amb l’empresa familiar, al cicle de trobades Entrempresaris
El 24 de febrer, el president del Col·legi, Josep Burgas, va par-
ticipar —en representació de la corporació gironina— en la 
trobada sobre l’empresa familiar dins del cicle empresarial 
Entrempresaris, organitzat per la FOEG, amb motiu de la ce-
lebració dels 25 anys. El nucli de la jornada va ser la conferèn-
cia sobre la matèria, a càrrec de Josep Arxer, representant de 
l’assessoria Arxer. L’expert va plantejar las causes de l’actual 
crisi de l’empresa familiar en dos sentits, l’econòmic i el social. 
Per a Arxer, la crisi econòmica de les empreses familiars està 
provocada per una sèrie de factors que són, principalment, 
la baixada d’ingressos i beneficis, la morositat, les pèrdues 

en concursos de creditors, els problemes de finançament, 
d’accés al crèdit i laborals. La crisi social, en canvi, està mo-
tivada bàsicament, segons el conferenciant, pels conflictes 
entre els socis i els familiars.

L’assessor va destacar l’existència d’instruments per tenir cura 
de la supervivència de les empreses familiars, i va assenyalar 
com a ajudes importants l’elaboració d’un protocol familiar, 
l’abordatge adequat dels estatuts socials i la realització d’un 
testament. 
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El dijous 19 d’abril, el Col·legi va celebrar a la seu de la corporació gironina una sessió informativa a càrrec del caporal dels 
Mossos d’Esquadra Francesc Xavier Duran, que, sota el títol “Quan la vida és (a) la carretera”, va provocar una reflexió entre els 
assistents sobre la seguretat i la prevenció. Després d’uns apunts històrics sobre la xarxa vial i l’aparició de les primeres normes 
de trànsit, l’agent formador Jordi Julià va informar als presents sobre les normes i infraccions .

Francesc Xavier Duran, coordinador de Formació per a la Mobilitat segura de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, va insistir 
sobre el concepte de trànsit com a convivència i va destacar la importància de les actituds en el camí cap a la prevenció. 

Quan el president del Col·legi d’Agents Comercial de Girona 
i Comarques, el senyor Josep Burgas, em va demanar orga-
nitzar una conferència a càrrec dels formadors en mobilitat 
segura del cos dels Mossos d’Esquadra de trànsit de Girona, 
el seu objectiu era que oferíssim als col·legiats informació so-
bre les novetats i canvis que la reglamentació en matèria del 
trànsit ha experimentat com a conseqüència de la necessària 
adaptació de la realitat de la mobilitat als temps en què ens 
trobem.

Però, tal com vàrem expressar en el seu moment al senyor 
Burgas, i tenint en compte el col·lectiu al qual es dirigia la 
sol·licitud, es va pensar que calia quelcom més que una infor-
mació. Vam creure que eren necessàries dues parts: la infor-
mativa, però també la formativa, ja que, tal com expressa el 
títol de la xerrada, la carretera és per a un agent comercial el 
mitjà per guanyar-se la vida.

Tots ens desplacem, però la diferència està en el temps que 
utilitzem per desplaçar-nos i que ens converteix en profes-
sionals de la conducció. Per això, la nostra idea fou introduir 
els assistents en el concepte de la paraula trànsit com a des-
plaçament necessari des de temps immemorables, quan 
l’ésser humà migrava d’un lloc cap a un altre, i el que va supo-
sar el descobriment de la roda. Posteriorment arriba el que és 
una autèntica revolució en tots els sentits: el motor, un giny 
que ens traslladarà més lluny i a més velocitat, però que tam-
bé serà el que ens portarà tot un seguit de problemes que 
avui intentem evitar: l’accident de trànsit.

L’agent comercial és més vulnerable als accidents de tràn-
sit atès que el temps que passa a la carretera amb el vehicle 
és més gran que el que hi passa el conductor ocasional. És 

també dels primers a “patir” els canvis normatius i, conscients 
d’això, es va parlar de la velocitat i la seva reglamentació, de 
la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues amb 
les diferents afectacions (la vessant penal i l’administrativa). 
Les retirades i posteriors recuperacions dels punts del carnet 
va ser un apartat ben discutit, i també es va parlar dels acci-
dents que es tenen com a conseqüència del xoc contra un 
animal, normalment porcs senglars, i les posteriors reclama-
cions contra les associacions de cacera.

La informació que es pot arribar a generar i donar en una 
d’aquestes xerrades creieu-me que és enorme, gairebé indi-
gerible, perquè el trànsit és molt complicat, molt reglamen-
tat. Però si, a més, hi posem tot allò que l’envolta i que li és 
atribuïble (vehicle, persona, via, accidents...), llavors és molt 
probable que acabem tots amb mal de cap. 

Però com a formadors en mobilitat segura que som, ens pre-
guntem si la informació que hem donat en aquesta xerrada 
ens canviarà les nostres males actituds i els nostres vicis a 
l’hora de conduir, i si, en definitiva, ens farà més preventius. 
Creiem rotundament que no. No n’hi ha prou de canviar 
l’actitud, cal quelcom més profund. De la mateixa manera 
que des que ens aixequem fins que anem a dormir ens pas-
sem el dia prenent decisions sobre el que ens convé més o 
no, també ho fem mentre conduïm. Triem quin itinerari aga-
far, volem anar més ràpid i arribar abans, volem contestar al 
telèfon perquè totes les trucades són importants, i volem, 
volem... Vivim a un ritme que sovint ens imposa una presa 
de decisions que són incorrectes, i això, en el trànsit i en la 
carretera, es paga, i molt car.

Està molt bé conèixer la legislació. De fet ha de ser així, per-
què les normes, malgrat que no ens agradin, són part d’una 
societat que ha de conviure, però l’últim graó de tot plegat és 
la persona. És qui seu darrere el volant o qui va en la motoci-
cleta qui decideix si, amb el que ha begut després de sopar 
amb els amics, pot conduir. O qui fa el ronso al llit per esga-
rrapar uns minuts al rellotge perquè “ja ho recuperaré anant 
més de pressa”. 

Des de Mossos d’Esquadra de trànsit no volem que deixeu 
la vida a la carretera, sinó que viviu de la carretera, que és el 
vostre mitjà, i que després torneu a casa a descansar.

Quan la vida és (a) la carretera
Francesc Xavier Duran / Jordi Julià. Formadors en Mobilitat segura. Mossos d’Esquadra de trànsit de Girona



Sóc una agent comercial, autònoma i col·legiada. 
Tinc un petit negoci i necessitaria saber en què em 
pot ajudar el Col·legi per trobar vies de finançament 
que em permetin créixer. 

El finançament de les diferents línies de l’Institut de Crèdit 
Oficial (ICO) s’ha convertit en una bona alternativa a la situa-
ció actual de crisi i de dificultat d’accés per part dels autò-
noms al crèdit bancari tradicional. Hi ha una sèrie de línies 
de finançament 2012, que es poden tramitar en qualsevol 
entitat financera, llevat dels programes específics ICO Directe 
i ICO SGR, que es tramiten en línia al web del facilitador finan-
cer de l’ICO.

Les principals novetats en les línies ICO per al 2012 han estat 
la seva relativa simplificació i l’aposta per la internacionalit-
zació. Les línies més rellevants per a autònoms, micropimes 
i emprenedors són:

1. Línia ICO Desenvolupament Empresarial 2012
2. Línia ICO Inversió 2012
3. Línia ICO Liquiditat 2012
4. Línia ICO Directe 2012
5. Línia ICO SGR (Societat de Garantia Recíproca) 2012
6. Línia ICO Internacionalització 2012

Estaran vigents fins al 15 de desembre de 2012, o abans, si 
es produeix l’esgotament dels fons, a excepció de la línia ICO 
Directe, vigent fins al 31 de desembre de 2012, i de la línia ICO 
SGR, que es pot sol·licitar només fins al 31 d’octubre de 2012, 
encara que les operacions es poden formalitzar fins al 15 de 
desembre de 2012.

Aquesta és una pinzellada general, però et recordem que 
et pots dirigir al Servei d’Assessoria del Col·legi per ampliar 
aquesta informació, i que el teu cas sigui estudiat amb dete-
niment per experts en la materia.

També pots consultar www.ico.es

A quines fires tinc accés gratuït com a agent comer-
cial col·legiat o col·legiada?
El carnet d’agent comercial col·legiat dóna accés a les fires 
comercials de Fira de Girona i a totes les que són organitza-
des per IFEMA i Fira de Barcelona. Actualment, el Consell Ge-
neral d’Agents Comercials d’Espanya està negociant dins de 
la IUCAB l’accés a Fires d’ordre europeu.

Quins hotels fan un tractament preferencial als 
agents comercials col·legiats?
A través de l’acord entre el Consell General d’Agents Comer-
cials d’Espanya amb una sèrie d’establiments hotelers, tots 
els col·legiats —també els de Girona— es poden benefi-
ciar de condicions especials. Per accedir a la guia ho podeu 
fer mitjançant l’extranet de col·legiats al web del Consell,               
www.cgac.es, i properament a través del nou web del Col·legi 
de Girona.

Disposa el Col·legi d’una targeta de crèdit especial 
per al pagament de la benzina?
Sí. Gràcies a un acord entre el Col·legi d’Agents Comercials de 
Girona i Catalunya Caixa, tots els col·legiats podeu contrac-
tar la targeta de crèdit especial per a nosaltres, els agents de 
Girona.

No cal que tinguis un compte obert a Catalunya Caixa.

Espai de consulta

Aquesta secció està a disposició de tots 
els col·legiats. Podeu adreçar les vostres 

consultes professionals a la secretaria 
del Col·legi: girona@cgac.es; aviat 

també podreu fer les consultes a través 
del nou web col·legial.
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OPINIÓ Bones conductes empresarials

Ètica i transparència empresarial:

Josep Burgas , President del Col·legi d’Agents Comercials de Girona i Comarques. Agent Comercial

La transparència és avui dia una qüestió que es debat en 
l’àmbit públic, però també, i molt especialment, en l’àmbit 
de l’empresa privada, i consegüentment és un assumpte que 
afecta la vida professional dels treballadors de les empre-
ses. El dia 11 d’abril, Transparència Internacional Espanya va 
presentar els 10 Principis de Transparència i Prevenció de la 
corrupció per a les empreses. L’Oficina Antifrau de Catalunya 
(OAC) va endegar el mes de maig una campanya de cons-
cienciació per fomentar la transparència a les empreses, com 
a fórmula per prevenir la corrupció al sector privat. Es consi-
dera fonamental que aquest sector es comprometi, amb la 
màxima responsabilitat, amb els seus empleats i accionistes, 
però també amb la societat en general. L’organització Trans-
parència Internacional parla de com la corrupció ha fet dismi-
nuir progressivament i des de fa anys la competitivitat de les 
empreses, i per aquest motiu, entre d’altres accions, reclama 

la implementació de mesures preventives de la corrupció per 
avançar cap a una cultura empresarial nova que recuperi el 
valor de la integritat. Aquest organisme assegura la seva ren-
dibilitat a llarg termini.

Així mateix, i en la línia d’implicar els operadors privats, l’OAC 
va anunciar la campanya d’adhesió al Pacte de les Nacions 
Unides, que, en el seu punt desè, s’ocupa de la lluita contra la 
corrupció i el suborn. Aquesta iniciativa de l’Oficina Antifrau 
està dirigida a les empreses, organitzacions patronals i sindi-
cals i altres entitats del sector privat, i compta amb el suport 
de la Red Española del Pacto Mundial i l’Associació per a les 
Nacions Unides a Espanya. La signatura tindrà lloc durant el 
darrer trimestre de l’any. 

Principis de Transparència i Prevenció de la Corrupció per a les empreses

1. Compliment dels principis de bon govern corporatiu (Codi Unificat de Bon Govern Corporatiu)
2. Implementació d’un codi ètic a l’empresa 
3. Implementació de programes de compliment normatiu (Compliance Programmes)
4. Implementació de canals de denúncies per a la comunicació de possibles incompliments de les normes de l’empresa 

i/o de les normes legals
5. Informació pública de les retribucions dels directius i els administradors
6. Informació pública de les contractacions amb el sector públic i informació de les activitats subvencionades amb ajuts 

públics
7. Informació pública de les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa
8. Evitació de pràctiques d’afavoriment i corrupció en el sector privat
9. Evitació de pràctiques de corrupció de funcionaris estrangers en les transaccions internacionals
10. Compliment de les obligacions fiscals
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1. Compliment dels principis de bon govern corporatiu (Codi Unifi-
cat de Bon Govern Corporatiu). El govern corporatiu i la responsabilitat 
social de les empreses són elements clau per enfortir la confiança de les 
persones en el mercat únic. Igualment, afavoreixen la bona competiti-
vitat de les empreses europees, ja que són les empreses ben dirigides i 
sostenibles. En aquest sentit, els actuals codis de Bon Govern Corporatiu, 
com l’espanyol, tenen dos desavantatges: són només de compliment vo-
luntari i són només aplicables a les empreses cotitzades. Tanmateix, les 
empreses, tant si són cotitzades com si no ho són, haurien de complir 
voluntàriament les recomanacions de Bon Govern, ja que la transparèn-
cia de bon govern és un mecanisme rellevant per a la prevenció de la 
corrupció i per contribuir a la creació d’una cultura empresarial tendent a 
generar valors de bona gestió.

2. Implementació d’un codi ètic a l’empresa. Actualment, els codis ètics 
són una de les eines més importants per a la implementació dels princi-
pis rectors del bon govern i l’autoregulació de l’activitat empresarial, de 
l’empresa i dels seus treballadors. Els codis recullen els principis ètics que 
han de presidir el comportament de tots els membres d’una empresa, ba-
sat en el principi d’integritat. El Codi Ètic ha de ser de coneixement obliga-
tori i respecte obligat per a tots els integrants de l’empresa, i el seu incom-
pliment haurà de ser comunicat al comitè encarregat, dins de l’estructura 
empresarial, de vetllar per la seva aplicació.

3. Implementació de programes de compliment normatiu (Complian-
ce Programmes). La nova legislació penal espanyola, després de la reforma 
de la LO 5/2010 de 23 de juny, ha modificat les coordenades de la respon-
sabilitat penal de les empreses i, per tant, també de l’activitat empresarial. 
Els programes existents en el dret comparat es vinculen fonamentalment 
amb normes administratives de compliment, i no amb els riscos propis del 
dret penal. Els programes de compliment fan un paper molt important de 
prevenció, entre d’altres, dels riscos de corrupció, i reforcen la consciència 
del compliment normatiu en l’empresa, per la qual cosa haurien d’estar 
integrats tant en les grans empreses com en les PIME.

4. Implementació de canals de denúncies per a la comunicació de 
possibles incompliments de les normes internes de l’empresa i/o les 
normes legals. Una de les eines principals per prevenir la corrupció que 
lesiona la lliure competència és disposar d’un canal de denúncies que 
permeti, primer, la possibilitat que qualsevol integrant de l’empresa pu-
gui denunciar-ne de forma confidencial l’incompliment per part d’altres 
membres de l’empresa i, segon, la possibilitat que tercers —proveïdors, 
clients, etc.— també puguin comunicar incompliments de les normes o 
bé conductes il·lícites o il·legals.

5. Informació pública de les retribucions dels directius i els adminis-
tradors. Com a concepte, el govern corporatiu se centra essencialment 
en els temes derivats de la separació entre propietat i control, en 
concret la relació principal-agent entre accionistes i administradors 
executius. La remuneració dels administradors s’ha fet servir sovint com a 
instrument per apropar els interessos dels accionistes i els administradors 
executius i reduir així els costos d’agència. No obstant això, la transparèn-
cia i la publicitat de la remuneració i els incentius (bonus) als directius no 
només afecten el bon govern corporatiu, sinó que també són rellevants en 
relació amb la prevenció de la corrupció.

6. Informació pública de les contractacions amb el sector públic i in-
formació de les activitats subvencionades amb ajuts públics. Per tal 
d’aconseguir un sistema de transparència i informació per a la prevenció 
de la corrupció també seria important, sens dubte, que es donés publicitat 
—per exemple mitjançant el lloc web corporatiu— a les administracions, 
organismes públics, etc., amb els quals les empreses tinguin relacions 

mercantils. Igualment, contribuiria a la transparència la publicació de la 
informació de les activitats empresarials que realitza l’empresa amb el fi-
nançament d’ajuts públics i subvencions.

7. Informació pública de les polítiques de Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC). L’existència d’una cultura empresarial basada en va-
lors essencials de bona governança requereix també la transparència i la 
informació de les polítiques d’RSC o RSE, ja que aquestes incideixen dins 
de l’empresa a la contribució activa i a la millora social i econòmica. Des 
d’aquesta perspectiva, l’RSC no hauria de centrar-se exclusivament en 
les bones polítiques i en el respecte al medi ambient, sinó també en una 
contribució activa a la prevenció de pràctiques de corrupció lesives deses-
tabilitzadores de la lliure competència. Especialment amb vista a enfortir 
la transparència i la responsabilitat social, la Llei 2/2011, de 5 de març, 
d’economia sostenible, reforça en les disposicions legals referides a la res-
ponsabilitat social de les empreses el compromís de transparència de les 
polítiques d’RSC, i amb aquest objectiu el Govern posarà a la seva dispo-
sició un conjunt de característiques i indicadors per a l’autoavaluació en 
aquesta matèria, així com models o referències internacionals.

8. Evitació de pràctiques d’afavoriment i corrupció en el sector privat. 
La corrupció en el sector privat és l’altra cara de la moneda, enfront de la 
corrupció en el sector de les administracions públiques. Malgrat que els 
programes de compliance han anant introduint normes de conducta es-
pecials i normes corporatives internes tendents a prevenir la corrupció en 
el sector privat, sembla convenient establir aquest principi de manera in-
dependent. Per a una prevenció adequada d’aquestes conductes, també és 
necessari que els canals de denúncies estiguin oberts a tercers (proveïdors, 
clients, etc.), i que existeixin protocols adequats de prohibició de rebre o 
donar qualsevol tipus de contraprestació incomplint les normes internes 
de contractació.

9. Evitació de pràctiques de corrupció de funcionaris estrangers en 
les transaccions internacionals. Com a conseqüència dels convenis in-
ternacionals signats per Espanya, es va incorporar al Codi Penal espanyol 
el delicte de corrupció de funcionaris estrangers en les transaccions co-
mercials internacionals. La nova disposició completa allò que disposa l’art. 
445 del Codi Penal incorporant en el seu apartat tercer la definició de fun-
cionari públic estranger, en la forma prevista en el Conveni de l’OCDE de 
lluita contra la corrupció d’agents públics estrangers en les transaccions 
comercials internacionals. En aquest sentit, per evitar la corrupció trans-
nacional seria recomanable que els programes de compliment establissin 
els mateixos estàndards de controls anticorrupció per al compliment amb 
la seva legislació nacional també a les empreses que un grup empresarial 
pugui tenir a l’estranger, amb independència que al país estranger els es-
tàndards anticorrupció siguin inferiors.

10. Compliment de les obligacions fiscals. L’elusió del pagament de 
tributs és una conducta que no només afecta la hisenda pública, sinó que 
també lesiona la competència lleial. Per aquesta raó, també caldria insistir 
en el compromís del compliment de les obligacions fiscals, ja que l’elusió 
del pagament de tributs o l’obtenció d’avantatges tributaris o de devolu-
cions de forma indeguda permeten a les empreses defraudadores tenir 
més mitjans que les empreses que compleixen rigorosament les seves 
obligacions fiscals. En aquesta línia, el Codi de Bones Pràctiques Tributàries 
conté recomanacions —voluntàriament assumibles per l’administració 
tributària i les empreses— tendents a millorar l’aplicació del sistema 
tributari mitjançant un augment de la seguretat jurídica, la cooperació 
recíproca basada en la bona fe i la confiança legítima entre l’Agència Tri-
butària i les empreses mateixes. Per això es recomana l’aplicació de polí-
tiques fiscals responsables en les empreses, sempre notificades al consell 
d’administració.
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Diuen que és el millor de dos mons:
l’Audi A6 hybrid

OCI I CULTURA Els cotxes híbrids 

Les prestacions
El 2.0 TFSI i el motor elèctric de l’Audi A6 hybrid es troben 
muntats un immediatament darrere de l’altre, formant un sis-
tema híbrid paral·lel. Tots dos motors generen conjuntament 
a curt termini 245 CV (180 kW) de potència de sistema i un 
parell motor de sistema de 480 Nm. La berlina accelera de 
zero a 100 km/h en 7,3 segons, i la seva velocitat punta arriba 
als 238 km/h. En el cicle d’assaig normalitzat europeu, l’Audi 
A6 hybrid presenta un consum inferior als 6,4 litres per cada 
100 km, el que equival a unes emissions de CO2 de menys de 
146 g/km. Els 73 litres de capacitat del dipòsit garanteixen 
una gran autonomia. 

El motor
El 2.0 TFSI de l’Audi A6 hybrid té una cilindrada de 1.984 cc. 
Rendeix 211 CV (155 kW) i el seu parell motor, màxim de 350 
Nm, està disponible entre les 1.500 i les 4.200 rpm. En el més 
pur estil Audi, el quatre cilindres combina entre si tres rotun-
des tecnologies d’eficiència: la injecció directa de gasolina 
FSI, la sobrealimentació turbo i l’Audi Valvelift System (AVS). 
L’AVS incrementa encara més la potència, el parell motor i 
l’eficiència, variant l’alçada de les vàlvules d’escapament en 
dos nivells en funció de la càrrega i del règim.

Per al seu muntatge en l’Audi A6 hybrid, el 2.0 TFSI ha patit 
modificacions en diversos àmbits. L’alternador com a grup 
auxiliar ha desaparegut i els coixinets del cigonyal i l’ajust del 
turbocompressor s’han adaptat als nous requisits. Un siste-
ma d’aire secundari a la culata permet activar la depuració 
dels gasos d’escapament amb més rapidesa. La unitat de 
control del motor integra un sistema denominat hybrid ma-
nager, que s’encarrega de gestionar el canvi eficient i la suau 
transició entre els diferents modes de funcionament. Per a 
la transmissió de la força s’ha optat per un tiptrònic de vuit 
relacions àmpliament modificat que funciona sense conver-
tidor de parell. El seu lloc l’ocupa el motor elèctric en forma 
de disc. Aquest motor es combina amb un embragatge mul-
tidisc banyat en oli que s’encarrega d’acoblar o desacoblar 
el motor elèctric i el TFSI. Controlat per un sistema de gestió 
intel·ligent, l’embragatge funciona amb una precisió extraor-
dinària en qualsevol situació, d’una manera suau i ràpida.

La caixa del canvi híbrida, còmoda i ultra-ràpida, que envia 
el parell motor a les rodes davanteres, contribueix de mane-
ra decisiva a l’eficiència de l’Audi A6 hybrid; les seves marxes 
presenten una àmplia relació de transmissió. Quan el 2.0 TFSI 
està desactivat, una bomba elèctrica manté la pressió d’oli 
en el sistema hidràulic, garantint així la funció de confort 
d’arrencada i parada.

Un cotxe híbrid és un vehicle de propulsió alternativa que combina un motor mogut per energia elèctrica provinent 
de bateries i un motor de combustió interna. Amb la força d’un V6 i el consum d’un quatre cilindres, l’Audi A6 hybrid, 
que ha arribat al mercat aquest any, diuen que reuneix el millor de dos mons. El seu motor de gasolina, un 2.0 TFSI, i el 
motor elèctric lliuren a curt termini 245 CV (180 kW) de potència de sistema i 480 Nm de parell motor. Malgrat aquest 
espontani i elevat desplegament de força, el seu consum mitjà en el cicle normalitzat no supera els 6,4 litres als 100 
km. La berlina pot circular en mode exclusivament elèctric fins a una velocitat de 100 km/h, i a 60 km/h recorre uns 
tres quilòmetres sense generar emissions locals. 

L’Audi A6 hybrid es dóna a conèixer per una sèrie de discretes diferències en el seu exterior. 
La porta del maleter, les aletes i les motllures d’accés incorporen la inscripció hybrid.
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El mòdul electrònic de potència
El mòdul electrònic de potència, anomenat inversor per mo-
dulació d’amplada de pols fa de regulador entre la bateria, 
que genera corrent continu, i el motor elèctric, que funciona 
amb corrent altern. El component, que és refrigerat per aigua 
a través del seu propi circuit de baixa temperatura, es carac-
teritza pel seu volum i pes reduïts. En el mòdul electrònic de 
potència hi ha integrat un transformador CC/CC encarregat 
d’acoblar els consumidors elèctrics a la xarxa de bord de 12 
volts a la xarxa d’alta tensió i d’alimentar-los.

Un motor síncron d’excitació permanent (PSM) serveix alhora 
com a motor elèctric, com a motor d’arrencada i, en fases de 
desacceleració i de frenada, com a alternador. Rendeix a curt 
termini fins a 54 CV (40 kW) de potència i 210 Nm de parell. 
El motor elèctric està integrat en el circuit de refrigeració del 
motor TFSI.

La bateria
L’acumulador d’energia per al motor elèctric del cotxe consis-
teix en un sistema de bateria de ions de liti que només pesa 
36,7 kg. Aquesta unitat compacta, amb un volum de només 
26 litres, es troba situada sota el maleter, en una zona prote-
gida dels impactes; el volum de càrrega puja tot i així a 375 
litres. A més, els respatllers dels seients posteriors, abatibles 
de sèrie, permeten augmentar el volum fins als 850 litres. La 
bateria es compon de 72 cel·les. Amb una tensió de 266 volts, 
la seva energia nominal ascendeix a 1,3 kWh, i la seva potèn-
cia a 40 kW.

La bateria de ions de liti és refrigerada amb aire per dues vies, 
en funció de la demanda. Si la càrrega tèrmica és baixa rep 
aire condicionat de l’habitacle del vehicle a través d’un venti-
lador. Quan la seva temperatura supera un determinat valor 
s’activa un circuit de refrigeració propi. Aquest circuit està 
acoblat al climatitzador automàtic de l’A6 hybrid i utilitza un 
evaporador independent. Aquesta refrigeració activa contri-
bueix de manera decisiva al fet que la berlina pugui recórrer 
trajectes relativament llargs en mode exclusivament elèctric.

Els modes operatius
El conductor pot decidir la manera en què el cotxe ha de cir-
cular: pot canviar entre tres programes de marxa mitjançant 
una tecla situada a la consola central o mitjançant la palanca 
de selecció del canvi automàtic. El grup de característiques 
EV dóna prioritat al sistema de propulsió elèctric, i el progra-
ma D optimitza el consum d’ambdós motors. El mode S i la 
pista de selecció del tiptrònic, per la seva banda, han estat 
configurats per a una conducció esportiva.
 
La berlina híbrida permet cinc estats operatius: és capaç de cir-
cular únicament amb el motor de combustió, únicament amb 
el motor elèctric, i en mode híbrid; a més, pot entrar en mode 
de recuperació o en mode d’acceleració intensa (boost). 

Amb el vehicle parat, ambdues fonts de propulsió estan 
desactivades. Amb aquesta funció de confort denominada 
d’arrencada i parada, el climatitzador automàtic roman actiu, 
ja que el seu compressor disposa d’un accionament elèctric. 

Quan el conductor deixa anar el fre, l’A6 hybrid comença a 
rodar. Fins a una velocitat de 100 km/h pot circular en mode 
elèctric, és a dir, sense generar emissions locals. A una velo-
citat constant de 60 km/h, la distància que pot recórrer així 
és de tres quilòmetres, una distància suficient per a moltes 
zones residencials i nombrosos centres de ciutats. Quan el 
pedal de l’accelerador es pitja més enllà d’un determinat 
llindar, el motor de combustió es fa càrrec de la propulsió. 
A baixes revolucions i de forma temporal rep més càrrega 
de la que necessita per a la propulsió, el punt de càrrega es 
desplaça cap a un rang de revolucions més elevat i el rendi-
ment millora. L’excedent de parell beneficia el motor elèctric, 
que funciona llavors com a alternador i recarrega la bateria, a 
més de subministrar energia als consumidors elèctrics. Quan 
accelera amb força (boost), el motor elèctric col·labora amb 
el TFSI; si el conductor pitja l’accelerador a fons en el mode 
S disposarà durant un breu temps de tota la potència del 
sistema. El sistema de propulsió híbrid proporciona llavors 
la força d’arrossegament d’un gran motor atmosfèric, en-
cara que el seu funcionament és més eficient. En aixecar el 
peu de l’accelerador, el motor elèctric torna a actuar com a 
alternador. En la majoria de casos, el TFSI es desacobla del 
sistema de propulsió, de manera que no ocasiona pèrdues 
per arrossegament. El corrent que el motor elèctric recupe-
ra en aquesta fase de desacceleració i en frenar s’utilitza per 
recarregar la bateria de ions de liti. Si el conductor només 
frena lleugerament, el motor elèctric es fa càrrec en exclusi-
va de la desacceleració. Si la frenada és més intensa, s’activa 
paral·lelament el sistema de frenada hidràulic. El servofrè és 
alimentat addicionalment mitjançant una bomba de buit 
elèctrica. Una estratègia de regulació adapta les operacions 
de frenada als diferents requisits de la conducció en mode 
elèctric i de la recuperació d’energia. Com en tots els models 
de la família A6, un grup electromecànic actua com a direcció 
assistida.

El maneig
L’Audi A6 hybrid implica un concepte d’indicació que permet 
experimentar els diferents estats operatius del sistema de 
propulsió híbrid. En lloc del compta-revolucions, el quadre 
d’instruments integra un powermeter; la seva agulla indica 
la potència global del sistema en una escala de 0 a 100. Una 
segona escala es troba dividida en segments de colors, en 
què els sectors verd i taronja indiquen clarament el sistema 
de propulsió amb el qual està circulant en aquest moment 
el vehicle.

La informació que s’ofereix està relacionada amb la disposició 
per circular, la recuperació, la conducció en mode elèctric, el 
mode boost i l’encesa desconnectada. Un instrument addi-
cional assenyala l’estat de càrrega de la bateria de ions de 
liti. Al mateix temps, la indicació de flux d’energia presenta al 
conductor d’una manera clara el mode de funcionament i els 
components que participen en el sistema de propulsió híbrid. 
Pot mostrar la indicació a través del sistema d’informació al 
conductor o a través de la pantalla de l’MMI navigation plus. 
La pantalla MMI mostra un gràfic de barres que ofereix in-
formació clara sobre el consum mitjà i la quantitat d’energia 
recuperada cada cinc minuts.




