ECONOMIA I EMPRESA 3

Diari de Girona | DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE DE 2012

Empresaris i directius debatran a Girona
sobre el lideratge d’empreses competitives
 L’Associació Espanyola de Directius i Tribuna de Girona celebren la segona jornada «Empresa i Coneixement» el 29 de novembre
MARC MARTÍ

GIRONA | O.P.

Una vintena de ponents de
prestigi, empresaris i directius
debatran a Girona sobre el lideratge d’empreses competitives.
L'Associació Espanyola de Directius (AED) i Tribuna de Girona
han organitzat per al proper 29 de
novembre la segona jornada,
«Empresa i coneixement», que vol
consolidar un espai de debat
obert i participatiu a partir de diversos eixos clau per encarar la recuperació econòmica.
La Jornada Empresa i Coneixement es dirigeix a empresaris,
directius i professionals de la gestió empresarial amb la voluntat de
fer-los arribar nous coneixements,
de compartir experiències de management i d'ampliar la seva xarxa de contactes.
La primera edició de la Jornada Empresa i Coneixement, celebrada el novembre del 2011, va tenir un notable èxit de participació
i va servir per analitzar oportunitats de creixement empresarial.
En la segona edició, que tindrà
lloc el dijous 29 de novembre de
2012 a l'Auditori Palau de Congressos de Girona, la jornada debatrà sobre com liderar i fer més
competitives les empreses.
Estructurada en diferents sessions, es constatarà que no és

La primera edició de la jornada Empresa i Coneixement va reunir més de 500 empresaris i directius a Girona.

possible dirigir empreses enfocant
només el curt termini i, per això,
incidirà en la necessitat de
desenvolupar avantatges competitius sostenibles com a base
per als negocis amb futur.
Amb aquest objectiu, s'ha deﬁnit un programa que uneix tant

Alberto Moncada

LES SICAVS
es sicavs són eines legals de
les grans fortunes per evadir impostos, que arriben a
les cent persones necessàries gràcies a individus que només
aporten el seu nom a la societat (coneguts com a socis de palla o mariachis).
Sovint aquests estan molt relacionats
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la visió teòrica com la visió pràctica de destacats casos companyies reeixides, sense deixar de
posar èmfasi en el lideratge, factor essencial per al desenvolupament de qualsevol projecte empresarial.
Ulrik Blinkenberg, managing

amb l'inversor que aporta la major
part del capital (llaços de subordinació, familiars...).
Des d'aquest punt de vista, la sicav
deixaria de funcionar com a instrument col·lectiu per convertir-se en
una forma de gestió d'un patrimoni
individual.
Aquesta crítica està avalada pels
inspectors d’Hisenda. Pel que fa als
diners, estan a nom de la sicav i
aquests s'inverteixen, i els possibles
beneficis obtinguts de la inversió tributen a l'1% en lloc del 30% a l'impost
de societats sempre que el capital romangui a la sicav.
És també criticat l'escàs poder que
té l'Agència Tributària per investigar
possibles fraus, supeditat sempre al
consentiment de la CNMV. La normativa que així ho dicta, una esmena presentada per CiU i avalada per tots els

director for Copenhagen Institute for Future, serà l’encarregat de
pronunciar la conferència inagural: «On hi ha oportunitats empresarials».
Després arribarà el torn de
Pankaj Ghemawat, professor d'Estratègia Global a IESE Business

grups parlamentaris excepte IU, va ser
aprovada el 30 de juliol de 2005, després d'un període en el qual Hisenda
va estar especialment activa en la investigació d'irregularitats en aquestes
societats.
La nova llei va ser criticada tant per
Hisenda com per IU, els quals consideraven que concedia a la pràctica
«immunitat fiscal amb caràcter retroactiu» a les sicavs.
La normativa sobre les sicavs de novembre de 2010 suprimeix l'avantatge
fiscal que els permetia reduir el seu
capital sense haver de pagar a Hisenda
i amb caràcter retroactiu el 24 de se«És també criticat l’escàs poder que té
l’Agència Tributària per investigar
possibles fraus, supeditat sempre al
consentiment de la CNMV»

School, amb la conferència «Com
puc millorar la competivitat de la
meva empresa?».
A continuació arribarà una taula rodona amb la participació de
directius de Moritz, KH Lloreda,
KPMG, i Review Pro.
Abans de dinar, serà el torn
d’un diàleg entre Francisco Belil,
vicepresident de la Fundació
CEDE, i Ángel Castiñeira, director de la Càtedra Lideratges i Governança Democràtica i director
del departament de Ciències Socials d’ESADE Business School.
Durant mitja hora debatran «què
cal fer per liderar en moments
d’incertesa?».
Després del dinar, tindrà lloc
una sessió dedicada als joves,
amb la ﬁnalitat d'aprofundir en les
tendències de futur que estan
emergint en els mercats, debatre
propostes per millorar el model
educatiu i compartir experiències professionals que puguin ser
útils per als joves. El debat tindrà
com a ponents Xavier Verdaguer,
fundador d'Imagine Creativity
Center; Mads Ehrhardt, New Media Director and Partner; i Pep
Gómez, fundador i CEO de Fever.
La clausura de la jornada anirà a càrrec del conseller d'Empresa i Ocupació , Francesc Xavier
Mena.

tembre de 2010, fet que ha impedit
treure els diners per a posar-los en un
altre tipus d'instrument financer.
Les sicavs estan permeses no només
a Espanya sinó també a França i Itàlia.
No ho són a Alemanya i la majoria
dels països del nord perquè les consideren una forma subtil d'evadir impostos.
Les més importants a Espanya pertanyen a Alicia Koplowitz, a Rosalía
de Mera (cofundadora d'Inditex), a
Isaac Andic (propietari de Mango), als
Polanco (primers accionistes de Prisa), a Manuel Jove (fundador de Fadesa), a Juan Abelló, a la família del Pi
(propietària de Ferrovial) i a altres
grans fortunes.
Suprimir les sicavs seria una bona
manera de lluitar contra la desigualtat
fiscal i millorar els nostres ingressos
públics.

