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Des de 1898 donant suport professional a l'empresa 

Barcelona, 22 de novembre de 2013 
 
 

El 16 Fòrum Empresarial del Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de 

Barcelona reuneix a més de 500 professionals  

 

EL CONSELLER PUIG RECLAMA UNA 
HISENDA PÚBLICA CATALANA PER SER 

MÉS COMPETITIUS 
 

 

PUIG: “AMB EL CORREDOR MEDITERRANI, EL PORT 
DE BARCELONA COMPETIRÀ AMB  ROTTERDAM” 

 

 

 Pel conseller d’Empresa i Ocupació, Catalunya ha de gestionar 
directament infraestructures clau, com l’energètica o l’aeroportuària 

 Segons Puig, “no hi haurà cap ciutat europea com Barcelona, que en un 

radi de 15 quilòmetres tingui port, aeroport i corredor ferroviari” 
 

Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,  

ha reclamat en la conferència d’obertura del 16 Fòrum Empresarial del 

Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona que 

“Catalunya pugui  gestionar directament els seus tributs a través d’una 

Hisenda pròpia que li permeti afrontar els reptes plantejats pel nou entorn 

globalitzat”.  

En aquest sentit, Felip Puig ha manifestat davant de 500 professionals de 

l’assessorament empresarial que “és essencial canviar els models de 

gestió de les infraestructures que afecten directament la competitivitat de 

les empreses, com els aeroports, el port de Barcelona o l’energia”. Per 

Puig, “no té cap sentit que les decisions que afecten les instal·lacions 

portuàries catalanes es prenguin a la capital de l’Estat”.  

 

Impuls europeu al corredor mediterrani 

El conseller ha assegurat que “la decisió de Brussel·les de potenciar el 

corredor ferroviari mediterrani garanteix que el Port de Barcelona pugui 

competir directament amb el Port de Rotterdam”.  

https://www.empresistes.org/catalan/paginas/intro.php
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Felip Puig considera encertada l’opció presa per la Unió Europea de 

descartar el corredor ferroviari central a través dels Pirineus i ha 

assenyalat que “no hi haurà cap altra ciutat europea com Barcelona, que 

en un radi de 15 quilòmetres disposi d’un tot integrat d’infraestructures 

de port, aeroport i corredor ferroviari” 

D’altra banda, el conseller ha assegurat que “la crisi ha començat a tocar fons a 

Catalunya, tal i com ha posat de manifest el creixement de 0,1 del PIB del 

darrer trimestre”. També ha posat de relleu que “el ritme de les exportacions 

segueix assolint màxims històrics, amb un creixement interanual del 4,5%”. 

 

“Catalunya serà industrial, o no serà” 

El responsable d’Empresa i Ocupació ha insistit en que “no podem perdre 

la nostra forta tradició i vocació industrial”. Puig ha recordat que 

Catalunya ja compleix amb l’objectiu estratègic que la Unió Europea per 

l’any 2020 d’aconseguir que la indústria representi el 20% del PIB.  

El conseller ha posat l’èmfasi en que “al contrari del conjunt de l’Estat 

Espanyol, a Catalunya la indústria ja representa entre un 19 i un 20% del PIB”. I 

ha afegit amb contundència que “Catalunya serà industrial, o no serà”.  

No obstant, Puig també ha defensat el turisme com a font de noves oportunitats  

i de generació de riquesa. I ha assenyalat que “el turisme fa una gran aportació 

al PIB”. Pel conseller, “la potència turística de Catalunya es posa de manifest 

en els 20 milions de turistes que ens visiten anualment sobre una  població de 

7,5 milions d’habitants”. “En nombre de turistes per habitant, Catalunya supera, 

per exemple, a un país de gran tradició turística com és França”. 

 

Recerca per generar recursos 

Felip Puig ha manifestat també que “cal fer un esforç per convertir en 

riquesa l’important inversió que Catalunya ha fet en infraestructures de 
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recerca”.  Pel conseller, “cal començar a ‘guanyar diners’ amb el lideratge 

que Catalunya ha assolit en termes de recerca a nivell europeu amb 

equipament de referència a nivell europeu, com el sincrotró, centres de 

supercomputació o en camps com la biotecnologia”. 

 

500 professionals de l’assessorament empresarial 

Organitzat pel Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona 

– Col·legi d’Empresistes, el fòrum aborda temes de màxima actualitat, 

com la situació de l'economia catalana, la competitivitat o les novetats 

europees en auditoria de comptes, i també fa una revisió en profunditat 

de les principals novetats tributàries i en matèria de lluita contra el frau 

fiscal. 

En aquesta edició, la conferència inaugural ha anat a càrrec de Luis Conde 

Möller, fundador i president de Seeliger y Conde, ha pronunciat la conferència 

inaugural “La Recepta: a l’èxit per la innovació i el talent".  

 

Al fòrum intervenen, entre d’altres, les següents personalitats: 

 

• Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya 

• Eduard Soler, degà del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i   
Empresarials de Barcelona – Col·legi dels Empresistes de Barcelona 

•  Elisenda Paluzie, degana de la facultat d'Economia i empresa de la 

Universitat de Barcelona 

•   Valentí Pich i Rosell, president del Consejo General de Economistas 

• José María Gay de Liébana, professor d'Economia financera i 
comptabilitat de la Universitat de Barcelona 

•  Luis Conde Möller, president i fundador de Seeliger y Conde 

• Alfred Albiol i Paps, president del Consell de Col·legis de Titulats 
Mercantils i Empresarials de Catalunya 

https://www.empresistes.org/catalan/paginas/intro.php
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•  Gonzalo García de Castro, delegat especial de l’Agència Tributària a 

Catalunya 

•  Gregorio Labatut, professor d’Economia Financera i Comptabilitat de la 
Universitat de València  

 Enrique Rubio, sotsdirector general de normes d’auditoria de l’Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 

 

 

 

 

El Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona 
 

El Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona - Col·legi 

d'Empresistes és una corporació de dret públic amb més de 100 anys 

d'existència que agrupa intendents, professors i perits mercantils, diplomats en 

Ciències Empresarials i llicenciats i doctors en Direcció i Administració 

d'Empreses. Els estudis dels col·legiats i el reconeixement professional que 

han tingut sempre els ha vinculat de forma clara al món empresarial, 

especialment en les àrees financeres, administratives i comptables. 

 

El Col·legi l'integren 1.800 col·legiats, dels quals uns 1.000 exerceixen càrrecs 

directius en empreses i la resta exerceixen com a professionals lliures en 

despatxos i consultories especialitzades. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Per més informació: 

IP Comunicación 

 

Josep M. Vialis  -  Albert Bassols  

Tel. 630 64 37 22 -    93  414 31 75  
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