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nguany, el proper 10 de novembre, celebrarem la  X edició de la  Jornada dels Economistes. La veritat és que poc ens ima-
ginaven fa 10 anys que la Jornada arribaria a consolidar-se, tal i com ho ha fet i que esdevingués el millor aparador que tenim per
mostrar a la societat què som i què fem els economistes i què és el que tenim en comú: l’economia, independentment de les espe-
cialitats i de les activitats que desenvolupem professionalment.

La primera jornada, “25 anys d’Economistes  a Catalunya”, s’organitzà pensant que havia de ser l’acte central de commemora-
ció del 25è aniversari de constitució del Col·legi d'Economistes de Catalunya, i fou concebuda com una trobada de reflexió pluris-
disciplinar sobre temes econòmics. Vista la bona acceptació per part dels col·legiats, la Junta va acordar donar-li continuïtat any
darrere any, fins esdevenir un dels actes públics més importants organitzats pel Col·legi.

Des de la seva segona edició la Jornada ja es configura quasi com ho és en l’actualitat, amb una conferència inaugural i d’uns tallers
de treball simultanis, un lema principal que centra el debat dels tallers i s’afegeix l’organització, uns dies abans de la celebració de
la Jornada a Barcelona, d’unes sessions de treball que se celebrarà a les seus territorials del Col·legi d'Economistes de Catalunya,  a
Tarragona, Lleida i Girona, organitzades conjuntament amb les Facultats d’Econòmiques respectives.

Quatre crec que són els fets que sens dubte han contribuït a fi i efecte que la Jornada dels Economistes esdevingués el que és en
l’actualitat: un manteniment constant d’un esperit de crítica constructiva, en què, edició darrere edició, hem après de l’anterior,
millorant allò que vèiem que era possible i modificant el que detectaven que es podia millorar; una organització participativa,
involucrant al major nombre possible de col·legiats en la participació de la seva organització i procurant incorporar cada any per-
sones noves; aconseguint que el dia de la Jornada hi participessin, ja sigui en la inauguració, com a ponents o panelistes, les per-
sonalitats polítiques i econòmiques més rellevants del país, així com millors professionals dels temes que s’han tractat Jornada
darrere Jornada; i finalment, tot i la seva importància, la Jornada dels Economistes mai s’ha clausurat amb dèficit econòmic i per
tant no ha estat mai una càrrega financera, ja que entre les aportacions de patrocinadors i les inscripcions sempre s’ha cobert la
despesa de la seva organització. 

Com cada any la Jornada dels Economistes d’enguany tractarà també a fons un tema de màxima transcendència per a l’economia
del país que, a més, és el que dóna títol a la Jornada: “Estratègies de futur per a l’economia catalana”.

El tema de la Jornada d’enguany és, en certa manera, continuadora de la de l’any passat. Si l’any passat reflexionàvem  sobre diver-
sos aspectes de la situació actual de l’economia catalana i la seva possible evolució en el futur, en la Jornada d’enguany s’analitzarà,
per una banda quina estratègia han de seguir els sector tradicionals de Catalunya, com l’industrial,  a la llum dels intensos canvis
que s’estan produint i previsiblement es produiran en el futur immediat. Per altra banda s’analitzaran les oportunitats que poden
generar per a l’economia catalana tant el fet que la seu de la Comissió Nacional de les Telecomunicacions estarà situada a Barce-
lona, com les oportunitats relacionades amb el  Protocol de Kioto i el comerç d’emissions. I finalment, també analitzarà  la
importància que tenen i poden arribar a tenir per al desenvolupament futur els nous sectors de l’economia, com el coneixement, o
el sector audiovisual.   

Des de fa uns 10 anys la Jornada és, a més, la nostra festa. En el transcurs del Sopar dels Economistes, que com cada any se celebra
a continuació  de la Jornada, lliurarem els premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya i els guardons dels Pre-
mis de Reconeixement del Col·legi, al millor currículum universitari, a la millor iniciativa de despatxos professionals i al millor eco-
nomista d’empresa de l’any.

Tres altres temes m’agradaria comentar-vos, que també veureu reflectits en aquest informatiu:

– L’Informe corresponent a l’enquesta Situació Econòmica– Primavera 2005, que com sabeu és la segona enquesta d’aquest any,
d’un total de tres, i la dotzena que us enviem des que la Junta de Govern, en el mes de setembre del 2001, va acordar  dissenyar i
confeccionar un qüestionari  per tal de copsar l’opinió dels col·legiats,  amb la finalitat que el Col·legi pugui manifestar-se sobre
temes d’interès general en relació a la situació econòmica d’Espanya i Catalunya.
Estem satisfets de l’acceptació que està tenint aquesta iniciativa, tant entre els col·legiats com per part de la societat. No obstant
ens agradaria que en cada enquesta hi participessin més col·legiats, per això us animo a participar en la propera enquesta, Tar-
dor 2005. Entre tots hem  d’aconseguir que les enquestes de situació econòmica siguin, cada cop més, un indicador important i
significatiu dels economistes catalans en relació a l’economia catalana i espanyola.

– El passat 4 de maig, amb la presència del conseller de Medi Ambient, l'Hble. Sr. Salvador Milà, es va presentar públicament l’edi-
ció de l’estudi “Disseny de continguts mínims de l’apartat econòmic de la Memòria de Sostenibilitat” de la Comissió d’Economia
del Medi Ambient del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Aquests estudi ha estat molt ben acollit entre les empreses i els profes-
sionals, economistes o no, que s’hi dediquen i permet al Col·legi situar-se com a institució capdavantera  en aquest àmbit.

– Finalment avançar-vos que estem finalitzant l’edició de la història del Col·legi d'Economistes de Catalunya, dels seus orígens fins a
l’actualitat. La publicació d’aquesta història és una iniciativa que esperem que sigui una realitat per a la Jornada dels Economistes.
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En els darrers anys, el tema general de la
Jornada ha estat centrat en reflexionar sobre
la situació del moment de l’economia cata-
lana, bé de manera general o en relació a
factors externs com la globalització, l’euro, o
les noves tecnologies. Pel 2005 s’ha volgut
d’alguna manera introduir elements de pros-
pectiva en l’anàlisi de l’economia catalana.
Amb el títol “Estratègies de futur per a l’e-
conomia catalana”, s’ha volgut tractar tota
una sèrie de temes sobre els quals és molt
convenient que avui, amb anticipació,
mirem de posicionar-nos. Com sempre ens
passa, el ventall de temes possibles a tractar
en la Jornada és molt ampli i necessària-
ment hem hagut de seleccionar. En aquesta
selecció ha estat decisiu el paper de les dife-
rents Comissions de Treball del Col·legi.
Nou de les setze sessions que integren la
Jornada a Barcelona han estat proposades
per les Comissions d’Assessors Fiscals, de
Comptabilitat, d’Economia Financera, d’Eco-
nomia del Medi Ambient, d’Economia de la
Salut, d’Economia Territorial i Urbana, de la
Unió Europea, i d’Economia Industrial.  Una
bona prova tant de la vitalitat de les Comis-
sions del Col·legi com de la seva involucra-
ció amb la Jornada.

La breu presentació que aquí fem de les
setze sessions de Barcelona, podem iniciar-
la amb un grup de quatre relatives  a sec-
tors productius. Una és Catalunya: quina
indústria en l’horitzó de deu anys?, en la
qual es vol debatre sobre el model indus-
trial futur per un país de tradició industrial.
En una altra sessió, Els sectors del coneixe-
ment –sectors quinaris– com a opció de
transformació de l’economia catalana, es vol
parlar no d’innovació ni de formació sinó

dels subsectors que integren el sector del
coneixement. En el tercer, Regulació i com-
petència en el mercat de les telecomunica-
cions, Els reptes de la CMT després del seu
trasllat a Barcelona l’objectiu és fer un
balanç de la liberalització de les telecomu-
nicacions i veure cap on va el sector a la
llum de l’experiència comparada.  En el
quart d’aquest grup, L’impacte de la televi-
sió i els audiovisuals en l’economia catalana,
es debatrà sobre aquest sector que ha esde-
vingut clau en els països que han sabut
assegurar el seu creixement i competitivitat.

Un altre grup diferenciable és el de temes
més empresarials. Hi ha així, les sessions
Implicacions i efectes de la implantació de
les NIC i Els reptes per als auditors en el
nou entorn comptable, els títols de les
quals són prou explícits sobre els seus
objectius. Un tercer tema dins d’aquest
grup és el que es tracta en la sessió La cul-
tura emprenedora. Riscs i pèrdues d’opor-
tunitats, en la qual es tractarà dels reptes
de la transferència de tecnologia de les
universitats al món empresarial, en parti-
cular en empreses de nova creació.

Dues sessions estan dedicades al tema fiscal.
Una és Cap a on va la fiscalitat dels propers
anys, en la qual es debatrà sobre els grans
trets de la reforma fiscal que es vol portar a
Espanya els propers anys. La segona és La
reforma de l’impost de successions,dedicada
a analitzar la reforma de l’impost de succes-
sions de la Generalitat i a reflexionar sobre
el manteniment o supressió de l’impost.

Europa està present en dues sessions. En
una, de temàtica financera, Procés d’inte-

gració dels serveis financers a Europa:
impactes en el creixement i la competitivi-
tat, es tractarà del Pla d’Acció sobre els Ser-
veis Financers, el qual persegueix la
integració financera de la UE. En l’altra ses-
sió europea, Tendències en la competència
global: estratègies de la UE a Àsia i Amèrica
Llatina, es planteja la importància per a les
empreses catalanes de l’estratègia de la UE
en aquestes dues grans zones del món.

Dues altres sessions tenen en comú el
tema de la sostenibilitat del creixement.
D’una banda la de títol El repte de KIOTO:
barreres i oportunitats per a l’economia
catalana, en la qual es tractarà del Protocol
de Kioto i de la llei que regula el règim del
comerç de drets d’emissió de gasos d’efec-
te hivernacle. La segona sessió és la titula-
da Territori i sostenibilitat. Creixement
econòmic i procés urbanitzador, dirigida a
debatre l’increment del ritme d’ocupació
de sòl els darrers anys i la preocupació
dels ciutadans per aquesta qüestió.

Resten tres sessions, els temes de les quals
no són englobables en els grups que hem
fet abans ni tenen entre elles elements
comuns suficients per agrupar-les. Una és
L’evolució de les primeres matèries i el seu
impacte en l’economia global, en la qual es
planteja el tema de l’aparició d’una nova
demanda, la dels països d’Àsia, la qual ha
estat determinant en la recent forta puja dels
preus de les primeres matèries i que en con-
dicionarà els seus preus futurs. La segona és
Quina sanitat es pot permetre Catalunya?,
pregunta que sorgeix de dues forces diver-
gents, el creixement persistent de la despe-
sa sanitària i la creixent pressió social sobre
la millora tant de la qualitat com de la quan-
titat dels serveis sanitaris. Finalment, la ses-
sió Ajudes al tercer món. Eficiència i eficàcia
de les ajudes al tercer món, té per objecte
donar a conèixer els agents públics que a
Catalunya es dediquen a la Cooperació.
La Jornada, però, com en anys anteriors,
tindrà també sessions a les seus territorials
del Col·legi a Girona, Lleida i Tarragona. La
de Girona es dedicarà al Balanç energètic a
Catalunya, la de Lleida a Estratègies de futur:
localització d’empreses innovadores a Lleida i
la de Tarragona a Infraestrutures a les comar-
ques de Tarragona.Aquestes tres sessions tin-
dran lloc a les respectives universitats.

Artur Saurí
Director tècnic 

de la Jornada dels Economistes 2005

L’interès més alt

Avanç de les sessions de la
Jornada dels Economistes 2005
Estratègies de futur per a l’economia catalana



Catalunya: 
quina indústria 
en l’horitzó de 10 anys?

Coordinador: Sr. Modest Guinjoan, economista,
soci de Consulting Barcelona Economia i professor
del Departament d’Economia i Empresa 
de la Universitat Pompeu Fabra

L’objecte de la sessió és efectuar un reflexió i un
debat sobre la previsible configuració de la indús-
tria en un país de tradició i realitat industrial com
Catalunya, a la llum dels intensos canvis que s’es-
tan produint i previsiblement es produiran en el
futur immediat. A recer de la globalització, però
sobretot arran de la irrupció amb força de nous
competidors en els mercats mundials, les estructu-
res industrials clàssiques estan, més que mai,
posant-se en qüestió. Probablement mai en la
nostra història moderna havíem estat tan a prop
de la necessitat de reinventar el nostre model
industrial, entre altres coses perquè el propi con-
cepte d’empresa industrial, entesa com a organit-
zació transformadora, també està en un procés de
profunda transformació.

La sessió es plantejarà al voltant dels temes
següents: quina és la nostra realitat industrial,
quins són els principals canvis en curs i previsibles
en els àmbits condicionants de futur (globalització
de la producció, tecnologia, globalització de mer-
cats, dimensió empresarial, especialització, cadena
de valor,...) i quin haurà de ser previsiblement el
perfil de la futura empresa industrial catalana
competitiva.

Per parlar d’aquest tema s’ha convidat com a
ponent al Sr. Jordi Gual, sots-director general de
“la Caixa” i professor de l’IESE; i com a panelistes
al Sr. Francesc Cabana, historiador i professor de
la Universitat Internacional de Catalunya, al Sr.
César Molins, director general d’AMES i al Sr.
Josep Maria Pujol, president de FICOSA.

Regulació i competència 
en el mercat de 
les telecomunicacions. 
Els reptes de la CMT després
del seu trasllat a Barcelona

Coordinador: Sr. Joan Ramon Borrell,
vicepresident de la Comissió d’Economia Industrial,
Innovació i Localització del Col·legi d’Economistes de
Catalunya i professor de la Universitat de Barcelona

A partir del proper mes de gener de 2006, la
Comissió del Mercat de Telecomunicacions
tindrà la seva seu a Barcelona. Abans de la seva
arribada, és interessant fer un balanç dels resul-
tats de la liberalització de les telecomunicacions
i cap a on va el sector a la llum de l’experiència
comparada. Els avenços tecnològics en el mercat
de les telecomunicacions l’han convertit en un
referent de la sostinguda retirada de la regulació
i la contínua introducció de competència en els
mercats.

La reforma no només ha alliberat la competència
interna, sinó que s’ha convertit en un instrument
per aconseguir que les empreses operadores ende-
guin nous projectes empresarials en els mercats
que progressivament es van liberalitzant. Des del
punt de vista sectorial, hi ha un debat sobre si la
localització de la seu del regulador a Barcelona
tindrà influència sobre les decisions de localització
de les seus de les empreses del sector i en la con-
figuració més multipolar del sector.

L’objectiu de la sessió és analitzar l’experiència de
liberalització a Espanya a la llum de l’experiència
comparada i, especialment, discutir els reptes pen-
dents que el regulador haurà d’afrontar i les noves
oportunitats que s’albiren pel teixit empresarial
català.

Per parlar d’aquest tema
s’ha convidat com a
ponent al Sr. Tomaso
Valletti, i com a panelis-
tes al Sr. Ginés Alarcón,
conseller delegat i direc-
tor general de T-Systems
Espanya, al Sr. Antonio
Cabrales, professor de la
Universitat Pompeu Fabra
i al Sr. Joan Calzada, pro-
fessor de la Universitat de
Barcelona i investigador
visitat de l’Imperial College.

Procés d’integració 
dels serveis financers 
a Europa: impactes 
en el creixement 
i la competitivitat

Coordinador: Sr. Josep Soler, director general 
de l’Institut d’Estudis Financers i president 
d’EFPA-Europa

Aquesta sessió té dos objectius. El primer, descriu-
re l’estat del procés d’integració financera a la Unió
Europea un cop realitzada la implantació de l’euro,
i acabat el procés legislatiu a nivell europeu en
relació a l’FSAP (Financial Services Action Plan) que
ha comportat, des de 1999, més de 40 accions
legislatives (incloent vint directives). Parlarem de
l’abast efectiu de l’FSAP, els requisits de transposi-
ció i adaptacions normatives que exigeix, i les prin-
cipals prioritats per a l’immediat futur com les
vinculades a la integració dels serveis bancaris, la
supervisió i liquidació de valors i mesures horitzon-
tals com les de govern corporatiu. El segon objec-
tiu és analitzar que pot representar aquest procés i
el que queda per fer, en relació a l’estratègia de
reforma de l’economia europea, en el creixement
econòmic, i en particular  en els efectes que podem
esperar en l’economia espanyola i catalana.

Per tractar aquest tema s’ha convidat com a pane-
listes al Sr. Carles A. Gasòliba, president de la
Comissió d’Economia i Hisenda del Senat, al Sr.
José María Fombellida, conseller de la Direcció de
Mercats Financers de la Comissió Europea i al Sr.
Rodrigo Buenaventura, director de Relacions Institu-
cionals de la Comissió nacional del Mercat de Valors.

Com a ponent, hem convidat al Sr. Alfonso García
Mora, soci director de l’Àrea Bancària d’Analistas
Financieros Internacionales.
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L’impacte de la televisió 
i dels audiovisuals 
en l’economia catalana

Coordinadora: Sra. Imma Tubella,
professora de Recerca de la Universitat oberta 
de Catalunya

No hi ha dubte que fins ara les infraestructures de
comunicació i transport eren un factor clau per a
la competitivitat i el desenvolupament econòmic
d’un país  i un element fonamental pel seu equili-
bri econòmic territorial. Avui, en plena Societat de
la Informació, els continguts juguen un paper tant
o més central que les infraestuctures.

El sector audiovisual a Catalunya, i en general a
qualsevol país, és un sector d’una gran importància
cultural, política i econòmica i ha esdevingut un
dels sectors estratègics claus pels països que han
sabut promoure polítiques públiques que assegu-
ressin el seu creixement i la seva competitivitat.

Què entenem per sector audiovisual a Catalunya?
En quin context es desenvolupa? On es localitza?
Quin volum de negoci representa? Quin capital
humà mou? Quines habilitats educatives demana?
Quines estratègies de futur es planteja? Aquestes
i altres qüestions són les que es plantejarà la ses-
sió que presentem.

Per parlar d’aquest tema s’ha convidat com a
ponents al Sr. Vicente López, director de l’Estació
de la Comunicació de la Universitat Pompeu
Fabra que conjuntament amb la coordinadora ens
farà una presentació del mapa del Sector Audio-
visual a Catalunya i el Sr. Joaquim Agut, president
d’Endemol que ens farà una diagnosi estratègica.

La sessió comptarà amb una fila zero amb perso-
nes claus del sector.

El repte de KIOTO: 
barreres i oportunitats 
per a l’economia catalana

Coordinadora: Sra. Marta Roca, coordinadora de
la Comissió d’Economia del Medi Ambient 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya

La proposta de parlar de Kioto  es fonamenta en
el gran interès, i al propi temps  els grans desco-
neguts, que són el Protocol de Kioto i la Llei de
9 de març de 2005 que regula el règim del
comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle.

Ambdós tenen un interès comú  però amb òpti-
ques diferents. El primer es basa en un efecte
ambiental, anunciat de temps, del Canvi Climà-
tic, el segon és un mecanisme  per ajudar a
complir les obligacions derivades del compromís
de Kioto, disminuint els costos de la seva apli-
cació, al  mateix temps que facilitar la reducció
d’emissions.

El Protocol de Kioto és un repte per la lluita contra
els efectes adversos del canvi climàtic, però també
és una oportunitat econòmica, tecnològica, social
i ambiental. Aquest repte és per limitar l’increment
d’emissions netes dels 6 gasos al 15%, respecte
de l’emès en l’any base.

El comerç d’emissions és una eina més per ajudar
a assegurar el més eficient ús dels recursos finan-
cers, al propi temps que posa preu de mercat
sobre les emissions de CO2.

La mesa del taller  té per objecte veure des de dife-
rents contexts, el desenvolupament de les qües-
tions exposades en el marc de l’estratègia de
l’economia a Catalunya.

Per debatre aquest tema hem convidat com a pre-
sident-ponent al Sr. Jordi Cañas, director general
de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, que pre-
sentarà la ponència que portarà per títol “Políti-
ques per al desafiament de Kioto a Catalunya”
on es proporcionarà una visió del Govern Autonò-
mic i de la Conselleria del Medi Ambient; a conti-
nuació com a ponents a l’Il·lm. Sr. Arturo Gonzalo
Aizpiri, secretari general per a la Prevenció de la
Contaminació i el Canvi Climàtic del Ministeri de
Medi Ambient, amb el títol “Kioto avui: on estem,
antecedents i objectius de futur”, que ens donarà
la visió del Govern Central; el Sr. Carles Mendie-
ta, director gerent de la Fundació Fòrum Ambien-
tal, amb el títol “Oportunitats ambientals i socials
per a les empreses catalanes” ens donarà una
visió des del punt de vista ambiental i de la socie-
tat; i el Sr. Antoni Llardén, director Corporatiu de
Serveis Compartits de Gas Natural que amb el
títol “Perspectives financeres del comerç de drets
d’emissió per a Catalunya”, ens donarà una visió
empresarial dels dos conceptes: obligacions per
Kioto, oportunitats per mercat de drets.
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Tendències en 
la competència global:
estratègies de la Unió
Europea a Àsia i Amèrica
Llatina

Coordinador: Sr. Àlex Ruiz Posino, vicepresident
de la Comissió Unió Europea del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i economista 
del Servei d’Estudis de la Caixa

Darrerament el paper de Xina, i d’Àsia en general,
ha emergit com un factor clau de futur en qualse-
vol economia. L’economia i les empreses catalanes
no són una excepció. Un seguit de temes centrals
basculen al voltant d’aquest paper creixent d’Àsia:
des del tipus de canvi dòlar-euro fins la deslocalit-
zació, passant per les importacions tèxtils.

La tendència a major protagonisme de Xina, Índia
i altres economies asiàtiques força als diferents
actors (estats, administracions, organismes inter-
nacionals, empreses, professionals,...) a definir
noves estratègies per reduir els riscos i aprofitar les
oportunitats que el procés genera.

Entre tots els actors, el que la Unió Europea faci
amb Àsia, i de retruc amb Amèrica Llatina –zona
clau pels interessos econòmics nacionals, però
també cada cop més interconnectada amb Àsia–
és un element fonamental, ja que condiciona, per
exemple, les estratègies de les empreses catala-
nes. Així mateix, per entendre la estratègia euro-
pea caldrà introduir les estratègies dels Estats
Units a ambdues zones.

Es tracta, per tant, d’entendre millor l’evolució de
la competència global mitjançant la revisió de les
estratègies econòmiques de la UE, Estats Units i
Xina, abastant les múltiples dimensions que defi-
neixen aquestes estratègies (finances, inversió,
producció, mercat,...).

Per tractar aquest tema s’ha convidat a participar
com a ponent al Sr. Eneko Landaburu, director
general de Relacions Exteriors de la Comissió
Europea i com a panelistes al Sr. Jordi Bacaria
Colom, catedràtic d’Economia Aplicada de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, a la Sra. Lourdes
Casanova, professora de Latin American Studies
de l’INSEAD, i el Sr. Antoni Estevadeordal, princi-
pal Trade Economist, and Research Coordinator of
Integration and Regional Programs Department 
of Inter-American Development Bank .

L’evolució de les matèries
primeres i el seu impacte
en l’economia global

Coordinador: Sr. Alejandro Alcaraz,
analista financer

El 2004  va ser un any caracteritzat per un important
augment dels preus de les principals matèries prime-
res, moviment que ha continuat enguany. D’una
banda, la inestabilitat geopolítica d’Orient, el conflicte
d’Iraq, etc. han estat els principals factors que s’ama-
guen rere el violent repunt dels productes energètics,
principalment el petroli. D’una altra banda, la recupe-
ració econòmica i en especial la provinent d’Àsia
(principalment la Xina) ha comportat en si mateixa
una major demanda de productes i per tant, de les
matèries primeres necessàries per a la seva fabricació
com ara els diferents metalls industrials.

L’embranzida de les matèries primeres, i en especial
de les relacionades amb el sector energètic, ha aga-
fat per sorpresa a gran part de les institucions que
s’han apressat a analitzar les conseqüències que
aquest fenomen comportarà en el creixement
econòmic futur, més quan els riscos són clarament
de continuïtat a l’alça. Els articles en aquesta línia
són diversos. Per exemple, The Economist esmenta-
va recentment un informe en què es tractava la pos-
sibilitat que la demanda des d’Àsia de petroli es
multipliqués per quatre en els propers anys. Si això
fos així, fins on arribarà el preu del barril de cru?
què passarà amb els costos de fabricació de la pràc-
tica totalitat de productes? i la inflació a nivell glo-
bal? i el conseqüent impacte en els tipus d’interès?
Les empreses es veuen amb la necessitat de gestio-
nar activament aquests riscos mitjançant estratègies
de cobertura en els mercats de matèries primeres a
fi d’amortir tan com sigui possible l’encariment dels
components dels productes que comercialitzen,
tema que abordarem en la sessió amb la participa-
ció de representants del sector empresarial.

Per parlar d’aquest
tema hem convidat
com a ponent al Sr.
Mariano Marzo,
catedràtic de Recursos
Energètics de la Univer-
sitat de Barcelona i
com a panelistes al Sr.
Kevin Norrish, Com-
modities Research de
Barclkays Capital (Lon-
don), al Sr. Gerard
Picard, Arcelor (Luxem-
burgo) i al Sr. Jack van
den Hoek, director de
Biocarburants de Cargill
España, S.A.

Els sectors del coneixement
–sectors quinaris– com una
opció de transformació 
de l’economia catalana
Coordinador: Sr. Francesc Santacana,
economista

És àmpliament acceptat que l’economia catalana
haurà de corregir el rumb dels darrers anys. El pre-
sident de la Generalitat, l’Hble. Sr. Pasqual Mara-
gall en el pròleg d’una recent publicació sobre La
indústria i Espanya afirma que “l’economia catala-
na s’enfronta al repte estratègic d’avançar cap un
model de creixement basat en el coneixement i la
innovació.

Es parla molt de la innovació. Potser no tant del
coneixement com ” sector” econòmic que es con-
creta en una sèrie de “subsectors” del tipus: cultura,
educació, salut, audiovisuals, turisme, arts, lleure,
recerca... En realitat, són sectors amb fort creixement
i estimuladors de  noves tecnologies i, en definitiva ,
“consumidors” d’innovació. El seu pes és creixent en
la majoria de regions avançades del món.

Poden ser realment una opció de canvi per a l’e-
conomia catalana? 

Per tractar aquest tema hem convidat com a
ponent al Dr. José Ramón Lasuén, catedràtic del
Departament d’Anàlisi Econòmica: Teoria Econò-
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mica i Història Econòmica de la  Universitat Autò-
noma de Madrid, que està investigant des de fa un
temps aquests sectors i recentment ha realitzat
una recerca específica per a l’AMB que obra un
suggeridor camí pel debat estratègic sobre el futur
de la nostra economia amb l’accent en aquest
tipus d’activitat que engloba en el context d’allò
que s’anomenen sectors quinaris dins l’ampli
camp desconegut dels serveis.

Aquesta sessió està dedicada, per tant, a aprofun-
dir en el coneixement d’aquest tipus de sectors; a la
seva contribució a la creació d’ocupació i de rique-
sa; a analitzar la realitat d’aquests sectors a Cata-
lunya; i, a plantejar una possible estratègia de futur
pel desenvolupament d’aquest sectors com un dels
eixos de creixement per l’economia catalana.

Com a panelistes hem convidat a la Sra. Rosa
Cullell, directora general del Liceu, al Sr. Ferran
Mascarell, regidor de cultura de l’Ajuntament de
Barcelona i al Sr. Jaume Roures, president de
Media Pro.

Quina sanitat 
es pot permetre Catalunya?

Coordinador: Sr. Iván Planas, vicepresident 
de la Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya i professor 
de la Universitat Pompeu Fabra

Una de les possibles alternatives per a la sanitat
pública espanyola, i catalana en particular, és
incrementar el nivell de recursos que s’hi destinen,
tot incrementant les seves fonts de finançament. A
mesura que el nivell de pressió fiscal sobre el ciu-
tadà augmenta, i per tant també el nivell d’inter-
venció de l’estat sobre les decisions de consum del
ciutadà, major és el risc de donar a la societat allò
que desitja el votant mitjà, i per tant, d’excloure la
voluntat de grups minoritaris de fer eleccions
alternatives, possiblement allunyant-nos de l’òp-
tim social. D’altra banda, la capacitat d’elecció, de
forma regulada i controlada, pot incrementar el
nivell de competència en el sector, tot pressionant
als proveïdors a realitzar una gestió més eficient
dels recursos i més adaptada a les preferències
dels diferents usuaris. En aquest sentit, a l’Informe
de l’OMS 2000, Espanya és molt lluny dels països
capdavanters en l’indicador de “responsiveness”
en sanitat, és a dir, del nivell de resposta a les pre-
ferències dels ciutadans, no només a les necessi-
tats de salut, sinó tenint en compte un aspecte
més global de l’assistència sanitària.

Catalunya, així com la resta del territori de l’Estat,
s’enfronta a dues forces divergents. D’una banda
el creixement persistent de la despesa sanitària,

reflectit recentment amb la publicació i avaluació
de les xifres del dèficit i el deute de la sanitat cata-
lana. I de l’altra, la creixent pressió social sobre la
millora tant de la qualitat com de la quantitat dels
serveis sanitaris a disposició de l’usuari, acompan-
yat, és clar, de la garantia de capacitat d’elecció
entre alternatives.A aquesta segona força s’hi afe-
geix el fet que les mesures de control de la despe-
sa i millora de la qualitat, via la introducció del
concepte de cost a les guies de pràctica clínica i/o
la protocolització de l’assistència es veuen com
una limitació de l’autonomia del professional, i,
per tant, són emprades de forma limitada.

Aquest fet provoca que ens fem les següents pre-
guntes: quina sanitat, en termes de quantitat i
qualitat es pot permetre Catalunya? i més concre-
tament, caldrà limitar l’actuació dels professionals,
davant la variabilitat a la pràctica mèdica observa-
da, per reduir la despesa? Queda el professional
deslliurat de responsabilitat professional quan el
pacient escull tractaments alternatius als propo-
sats? Existeixen mesures alternatives a simple-
ment traslladar aquest debat a l’arena política,
demanant més recursos econòmics per a la sani-
tat? Poden ser més eficients els proveïdors actuals
de la sanitat catalana?   

Fa 25 anys es va crear l’Associació Espanyola d’E-
conomia de la Salut (AES). Aquest fet, tot i la
rellevància que té per si sol, no hauria d’afectar
gaire al Col·legi d’Economistes, si no fos perquè de
la seva Comissió d’Economia de la Salut és d’on va
néixer l’AES. És un orgull per al Col·legi, que
aquesta associació no només segueixi viva, sinó
que cada any creixi la seva activitat i cada vegada
més sigui una especialitat a la qual es reconeix la
seva importància i relleu social.

Així doncs el primer objectiu de la Jornada dels
Economistes d’enguany va destinat a realitzar un
reconeixement mutu de la tasca realitzada per
ambdues entitats des de la seva creació. Per això,
ens agradaria comptar amb la presència d’una
il·lustre acadèmica que a més a més és l’actual
presidenta, la professora Sra. Beatriz González. A
ella li demanarem que ens parli de la capacitat
d’elecció (tant del professional com de l’usuari)
des del punt de vista teòric i la realitat pràctica al
nostre país, i com evitar les seves implicacions
sobre el pressupost, la variabilitat en la pràctica
mèdica i la responsabilitat dels professionals .

Conjuntament amb la ponent hem convidat com a
panelistes, als quals demanarem que responguin a
l’última pregunta formulada: és pot fer més o
millor amb el nivell actual de recursos que es des-
tinen a la sanitat catalana, al Sr. Boi Ruiz, direc-
tor de la Unió Catalana d’Hospitals, i el Sr.
Santiago Marimón, del Consorci Sanitari de l’Alt
Penedès.

Pàg. 8 Informatiu de l’economista núm. 103

Sessió
tarda 16.00-18.00 hores



Territori i sostenibilitat.
Creixement econòmic i procés
urbanitzador

Coordinador: Sr. Joan Ràfols, economista

En els darrers anys, s’ha incrementat el ritme d’o-
cupació de sòl tant per a activitats econòmiques
com per a ús residencial i infraestructures a tots els
indrets de Catalunya i especialment a la regió
metropolitana de Barcelona i zones costaneres.

La creixent preocupació dels ciutadans per aques-
ta qüestió ha donat lloc, en el món dels professio-
nals de l’urbanisme, a una discussió entre el
binomi “creixement dispers” enfront del “creixe-
ment compacte”. Discussió sovint mancada de
rigor per la imprecisió de la informació utilitzada, i
també per la creixent politització de la qüestió.

L’objectiu de la sessió és contribuir al debat, apro-
fundint en el coneixement de les necessitats de sòl
per a activitat econòmica i per a ús residencial, i
també de l’oferta que es configura en el planeja-
ment urbanístic vigent avui a Catalunya.

Per parlar d’aquest tema s’ha convidat a participar
com a ponent al Sr. Ramon Roger Casamada,
arquitecte; i com a panelistes al Sr. Joaquim
Clusa, economista consultor; al Sr. Agustí Jover,
economista consultor i al Sr. Jaume Vendrell,
arquitecte i gerent de la Mancomunitat de Muni-
cipis de Barcelona.

La cultura emprenedora.
Risc i pèrdues d’oportunitats

Coordinadora: Sra. Júlia Prats, professora 
de l’IESE

L’any 2000, el Consell Europeu reunit a Lisboa, es
va posar com a objectiu transformar Europa en el
mercat de coneixement més competitiu i dinàmic
del món per al 2010. Per tal d’assolir aquests
objectius la iniciativa emprenedora i la cultura
d’innovació es varen marcar com a ingredients
essencials. Després de cinc anys els mecanismes
per impulsar aquesta transformació han estat
identificats i en els darrers anys s’han consolidat
iniciatives arreu d’Europa per accelerar aquest
procés. Cal demanar-se què s’ha fet i si és real-
ment suficient.

Dos mecanismes essencials en l’impuls de la ini-
ciativa emprenedora i la cultura d’innovació són la
transferència de tecnologia de la universitat al
món empresarial i el finançament de nous projec-
tes en els primers anys de creixement. La baixa
col·laboració entre investigadors universitaris i les
empreses, la poca tradició en promoure associa-
cions entre el sector públic i privat en el àmbit de
la investigació tecnològica i el desenvolupament,
la manca d’infraestructures per transferir tecnolo-
gia a companyies de nova creació, són alguns dels
reptes que encara no estan resolts.

Per parlar d’aquest tema hem convidat com a
ponents al Sr. Kenny Tang, expert en comercialit-
zació de noves tecnologies, transferència tecnolò-
gica entre Europa i Àsia i
creació d’empreses basa-
des en tecnologia, que
ens presentarà la situa-
ció actual europea en el
desenvolupament d’a-
quest mecanismes. Expe-
riències d’èxit i lliçons
apreses durant el procés
que poden ser de gran
utilitat per impulsar
accions concretes en els
propers anys. El profes-
sor i membre de l’Inter-
national Advisory Board
(IAB) de l’IESE, Sr. Juan
B. Roure, ens presentarà
la situació de la indústria
del capital risc a Europa i
a Espanya i ens parlarà
d’algunes iniciatives exi-
toses en el context d’a-
questa indústria en
plena expansió.

Ajudes al tercer món. 
Eficiència i eficàcia 
de les ajudes al tercer món

Coordinador: Sr. Josep Lluís Oller, economista

L’objecte és donar  a conèixer els agents públics
que a Catalunya es dediquen a la Cooperació. La
sessió comptarà amb una ponència a càrrec del Sr.
Afred Vernís, d’ESADE, que ens farà una exposició
general del tema. Seguidament intervindran: el Sr.
David Minoves, director de l’Agència Catalana de
Cooperació de la Generalitat de Catalunya, el qual
ens explicarà la nova legislació sobre Cooperació a
Catalunya així com els programes de la Generali-
tat de Catalunya  en matèria de Cooperació; la
Sra. Núria Camps, gerent del  Fons Català de Coo-
peració, que ens exposarà un programa particular-
ment interessant dels que fan des dels
ajuntaments  catalans; i finalment el Sr. Antoni
Albareda, president de la Federació Catalana
d’ONG pel desenvolupament.
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Sessió Matí 11.30-13.30 hores

Implicacions i efectes de 
la implementació de les NIC

Coordinador: Sr. Francesc Gómez, professor 
de la Universitat Autònoma de Barcelona

S’han convidat a participar com a ponents al Sr.
José Antonio Gonzalo Angulo, catedràtic de
Comptabilitat i membre del Comitè Consultiu de
Comptabilitat de l’Institut de Comptabilitat i Audi-
toria de Comptes, que ens parlarà sobre la “Situa-
ció de la reforma comptable per a les empreses no
cotitzades”, al Sr. Josep Maria Garcia, director de
Planificació Fiscal d’Abertis i el Sr. Jordi Lagares,
director de Planificació i Control del Grup Abertis,
que ens parlaran de “Com han implementat les
NIC. Quines implicacions han tingut” i el Sr. Joan
B. Casas, soci director de Faura-Casas Auditors
Consultors que ens parlarà sobre les “Implicacions
des del punt de vista de l’auditor”.

Sessió Tarda 16.00-18.00 hores

Els reptes per als auditors
en el nou entorn comptable

Coordinador: Sr. Joan Amat, president del Comitè
de Gestió dels Economistes Auditors de Catalunya

Com a president-ponent s’ha convidat a participar
al Sr. Josep Rodrigo i Moll, interventor general de
la Diputació de Barcelona, que ens parlarà de la
“Col·laboració dels auditors amb l’Administració”.
També hem convidat a participar com a ponents a
l’Il·lm. Sr. Alfonso Villanueva Liñán, subdirector
general de Normes Tècniques d’Auditoria de l’I-
CAC, que ens parlarà sobre els “Comentaris de la
8a Directiva”, al Sr. Emili Gironella Masgrau, eco-
nomista auditor i soci de Gironella i Velasco Audi-
tores, SA que ens parlarà sobre “L’informe
d’auditoria davant les noves normes tècniques” i al
Sr. Efrén Alvarez Artime, president del REA que
tractarà el tema de “Com serà el nou Reglament?”

Sessió pels Economis-
tes Assessors Fiscals

Sessió Matí 11.30-13.30 hores

Cap a on va la fiscalitat
dels propers anys?

Coordinador: Sr. Xavier Solé, economista 
assessor fiscal

Per debatre aquest tema, hem convidat com a
ponents a l’Il·lm. Sr. Jesús Ruiz-Huerta, director
general de l’Institut d’Estudis Fiscals, que ens
donarà una visió tècnica dels grans trets de la

reforma fiscal que es vol portar a Espanya en els
propers anys enllaçat amb les tendències en fisca-
litat a la Unió Europea; el Sr. Leopoldo Pons, eco-
nomista, que ens donarà una visió doctrinal de
cara al futur considerant el que està passant a la
UE i a la resta del món en especial als països de la
OCDE; el Sr. Francisco Castellano, assessor fiscal
de la Confederación de Cajas de Ahorro, ens
donarà una visió pràctica sobre un assumpte d’ac-
tualitat: les NIC i l’impost sobre Societats.

Finalment donarem la visió dels professionals de
com veiem les recents reformes a Espanya i Cata-
lunya, i com son els nostres desitjos per les que
han de venir.

Sessió Tarda 16.00-18.00 hores

La reforma sobre l’Impost
de Successions

Coordinador: Sr. Ramon Lanau, economista
assessor fiscal

La sessió té per objecte l’anàlisi de la reforma de
la Llei sobre l’impost de Successions de la Genera-
litat de Catalunya amb una explicació de la refor-
ma, l’anàlisi de la problemàtica en l’aplicació de
l’impost des de l’òptica de l’Administració i des de
l’òptica de l’assessor fiscal. La sessió es comple-
mentarà amb una reflexió sobre el manteniment o
la supressió de l’impost des d’una òptica doctrinal
i analitzant l’experiència internacional.

Hem convidat com a ponent de la sessió al Sr. Iu
Pijoan, director general de Tributs de la Generali-
tat de Catalunya, que exposarà els principis que
han inspirat la reforma , els trets bàsics  del pro-
jecte de llei i el calendari d’aplicació de la reforma
així com els seus efectes sobre la recaptació i
sobre el nombre de contribuents que deixaran de
tributar per l’impost després de la reforma.

Com a panelistes hem convidat al Sr. Josep M.
Durán, professor titular d’Hisenda Pública de la
Universitat de  Barcelona, que dissertarà sobre els
arguments doctrinals a favor i en contra del man-
teniment de l’impost de successions i analitzarà
l’experiència internacional recent al respecte; al Sr.
Ricard Beltrán, cap d’Inspecció de Tributs de la
Generalitat de Catalunya, que exposarà la pro-
blemàtica existent en l’aplicació de l’impost i els
reptes que la reforma suposarà per a l’Administra-
ció; i al Sr. Josep Ignasi Cornet, economista asses-
sor fiscal, que analitzarà les millores que la
reforma suposa i en farà una anàlisis crítica des de
l’òptica de l’assessor fiscal.
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Sessió pels Economis-
tes Comptables 
i Auditors

Estat actual de la implantació de les NIC i els rep-
tes dels auditors en el nou entorn comptable.

La situació de la comptabilitat a Espanya es troba
actualment en un procés de canvis a causa de la
nova normativa adoptada per la Unió Europea
basada en les Normes Internacionals de Compta-
bilitat (NIC) de l’IASB. Aquestes noves normes van
ser publicades, inicialment, en el Diari Oficial de la
Unió Europea el 13 d’octubre del 2003 i modifica-
des i ampliades el 31 de Desembre del 2004. Des
d’aleshores, no són únicament unes normes inte-
ressants i respectades per certes empreses, sinó
que formen part d’un conjunt normatiu d’aplicació
obligatòria en tot el territori de la Unió Europea.

Des del dia 1 de gener de 2005, les NIC són nor-
mes de caràcter obligatori per a la presentació de
la informació consolidada dels grups cotitzats. Per
als grups no cotitzats l’adopció d’aquesta norma-
tiva és voluntària. Els comptes individuals es regei-
xen, de moment, per la normativa del PGC del
1990. Ara bé, l’organisme regulador de la comp-
tabilitat a Espanya (ICAC) està canviant l’actual
PGC i adaptar-lo a les Normes Internacionals de
comptabilitat. En aquest sentit el “Comité Consul-
tivo de Contabilidad” de l’ICAC, va acordar el pas-
sat 8 de març donar curs al “Anteproyecto de Ley
de Reforma y Adaptación de la Ley Mercantil en
materia contable para su armonización con base
con la normativa de la Union Europea”, que supo-
sarà la reforma del Codi de Comerç i el TRLSA en
tot el referent als Comptes Anuals i a la presenta-
ció dels Comptes de Grup.

Per altra banda, l’esborrany del Projecte de Reial
Decret que modificava determinats articles del
Reglament que desenvolupa la Llei d’Auditoria de
Comptes no s’ha arribat a promulgar, ja que sem-
bla que la 8a Directiva de la Unió Europea, en trà-
mit, el deixa obsolet abans de sortir.





En els darrers mesos s’ha produït un
empitjorament significatiu de la situació
econòmica de Catalunya i d’Espanya, i
s’han assolit els pitjors resultats dels
darrers dos anys.

Un 47,3% dels col·legiats que contesta a
l’enquesta considera que la situació
actual de l’economia catalana és igual
que fa un any, mentre que un percen-
tatge força similar, d’un 46,1%, assenya-
la que és pitjor. Només un 5,8% creu
que és millor. En aquests primers mesos
de l’any ha tingut lloc un deteriorament
de l’estat de l’economia en relació amb
enquestes passades. El percentatge de
col·legiats que opina que la situació és
ara pitjor que la de fa un any s’ha incre-
mentat significativament respecte de
l’anterior consulta (7,8 punts percen-
tuals més), alhora que disminueix la
proporció dels que consideren que l’es-
tat actual és igual (4,2 punts menys) i la
dels que estimen que és millor (3,6

punts menys). Cal esmentar que es trac-
ta dels resultats més desfavorables dels
dos darrers anys.

Com és tradicional, l’opinió que tenen els
col·legiats sobre la seva situació econòmi-
ca personal és bastant més positiva que la
que tenen sobre l’estat de l’economia en
general. En aquest cas, es palesa un estan-
cament relatiu de la situació dels
col·legiats en comparació amb les darreres
enquestes realitzades. Val a dir que es
tracta dels pitjors resultats assolits des de
la consulta de maig del 2003. Un 57,7%
dels enquestats considera que l’estat de la
seva pròpia economia és igual que fa un
any (percentatge que es situava en el
57,0% en el mes de febrer), mentre que
un 23,9% apunta que és millor (un 24,0%)
i un 18,0% assenyala que és pitjor (un
18,8%). 

A l’igual que en ocasions anteriors, es
dóna un aprovat a l’evolució actual de

les economies de Catalunya i d’Espan-
ya, valoració que continua sent més
elevada en el segon cas que en el pri-
mer, tal i com ve succeint des de fa més
d’un any. Es puntua amb un 5,92 sobre
un total de 10,00 a l’economia estatal i
amb un 5,29 a la del Principat. En els
darrers mesos s’ha produït un empitjo-
rament de la situació econòmica en
amdues àrees, i, sobretot, a Catalunya,
atès que a l’enquesta del mes de febrer
les valoracions eren d’un 5,99 per a
Espanya i d’un 5,41 per al Principat. Es
trenca, així, la tendència mostrada en la
consulta passada, caracteritzada per
una relativa millora per al conjunt de
l’Estat i per un estancament en el cas
de Catalunya. A més, es pot apuntar
que no només continua el diferencial
de valoració entre ambdues economies,
sinó que s’incrementa en favor d’Es-
panya, assolint-se el màxim des que
començà a elaborar-se l’enquesta, l’any
2001.
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Reproduïm les principals conclusions de la segona de les enquestes de situació

econòmica corresponents a l’any 2005, “Situació Econòmica, Primavera
2005”, que entre el 20 d’abril i el 13 de maig tots els col·legiats varen poder con-

testar mitjançant la pàgina web del Col·legi. A la web del Col·legi

http://www.coleconomistes.com, hi trobareu el text complet de l’informe.

En aquesta edició un total de 853 col·legiats han contestar l’enquesta, (13,8%

del total dels col·legiats). Del conjunt de col·legiats que han respost l’enquesta,

el 57,72 són assalariats i el 42,8% són empresaris i/o treballadors per compte

propi. Per sectors: el 85,1% treballen en serveis; el 11,2% en la indústria; el

3,6% en la construcció; i l’0,1% en l’agricultura, ramaderia, pesca i forestal.

A manera de titular podem dir: 

– L’economia catalana i espanyola han patit un empitjorament en els darrers

mesos, que continuarà cara a final d’any.

– Els col·legiats es decanten a favor d’una reducció en l’Impost de Societats

pels beneficis reinvertits i per no eliminar la deducció per adquisició d’ha-

bitatge a l’IRPF.

– Un increment dels tipus d’interès produirà un allargament dels terminis en

els crèdits hipotecaris, una pujada de l’impagament de crèdits, i una con-

tracció del consum no bàsic.

Estat actual de l’economia

Situació econòmica (primavera 2005)
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Situació de l’economia catalana
“Creus que la situació actual de l’economia catalana és ara millor, igual o pitjor que fa un any?”

Situació de % de col·legiats
l’economia 2005 2004 2003 2002
catalana Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Feb. Tendència

Millor 5,8 9,4 7,3 7,8 13,3 12,2 6,7 3,7 3,4 6,3 6,4

Igual 47,3 51,5 47,9 50,0 48,8 55,6 44,0 32,7 32,1 43,7 38,5

Pitjor 46,1 38,3 44,1 41,5 37,6 30,8 48,4 62,1 63,4 46,4 53,1

No tenen 
opinió 0,8 0,8 0,7 0,7 0,3 1,4 0,9 1,5 1,1 3,6 2,0

TOTAL               100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (853) (940) (943) (885) (777) (734) (691) (590) (650) (558) (439)

Millor Igual

Pitjor No tenen opinió

% de col·legiats

0,8
5,8

47,346,1

Situació econòmica personal
“Creus que la teva situació econòmica personal és ara millor, igual o pitjor que fa un any?”

Evolució de la situació econòmica de Catalunya

Situació % de col·legiats
econòmica 2005 2004 2003 2002
personal Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Feb. Tendència

Millor 23,9 24,0 24,1 25,0 27,6 24,9 21,8 21,0 20,8 26,2 28,0

Igual 57,7 57,0 58,2 57,3 55,9 58,1 55,4 48,5 54,3 52,5 59,0

Pitjor 18,0 18,8 17,6 17,6 16,1 16,4 22,4 30,0 23,7 17,9 11,6

No tenen 
opinió 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 0,4 0,5 1,2 3,4 1,4

TOTAL               100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (853) (940) (943) (885) (777) (734) (691) (590) (650) (558) (439)

Millor Igual

Pitjor No tenen opinió

% de col·legiats

57,7

0,4
18,0

23,9
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0,3 0,7 0,7 0,8 0,8

30,8



L’estat de les infraestructures i comunica-
cions continua encapçalat d’una manera
destacada el rànquing dels principals
problemes actuals de l’economia catala-
na.En els darrers mesos, s’ha produït una
pujada significativa de la preocupació
pel preu del petroli i carburants.

Com és tradicional, segons els col·legiats
el principal problema que té actualment
l’economia catalana és l’estat de les infra-
estructures i comunicacions, tal i com
apunta el 62,1% dels que han contestat.
A certa distància, li segueix la preocupa-
ció pel preu del petroli i carburants,
assenyalat per un 49,4% dels economis-
tes, i, seguidament, la inflació i la manca
de reformes estructurals, indicats cadas-
cun d’ells per un 39,5% dels col·legiats.

Altres dificultats a destacar són els costos
laborals (23,6%), mentre que la resta són
apuntats per un 20% o menys dels
col·legiats.

En els darrers mesos s’han produït un
augment significatiu de la preocupació
dels economistes per la marxa del preu
del petroli i carburants, questió que
passà d’estar apuntada per un 31,0%
dels col·legiats en l’enquesta del mes de
febrer a ser indicada per un 49,4% en la
present. En sentit contrari, ha tingut lloc
un descens important en la problemàti-
ca derivada de la cotització entre l’euro
i el dòlar, que en la consulta passada
era assenyalada per un 23,0% i en l’ac-
tualitat és considerada per un 15,6%.
També disminueixen en importància l’a-

Pàg. 14 Informatiu de l’economista núm. 103

5

5,4

5,8

6,2

6,6

Economia catalana Economia espanyola

6,59 6,34

6,06 5,87
6,19

6,03

5,74 5,74

Desviació estàndard relativa a l'economia catalana (maig 2005): 1,2
Desviació estàndard relativa a l'economia espanyola (fmaig 2005): 1,4

5,70

5,34

va
lo

ra
ci

ó 
0 

-1
0

Oct. 2001 Febr. 2002 Maig 2002 Oct. 2002 Febr. 2003 Maig 2003

5,60

5,37

Oct. 2003 Febr. 2004

5,72

5,62

5,86

5,66

Maig 2004

6,03

5,56

Oct. 2004 Febr. 2005

5,91

5,43

5,99

5,41

Maig. 2005

5,92

5,29

Situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 l’actual situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola (0 = molt dolenta; 10 = molt bona)”

Problemes de l’economia catalana

Problemes de l’economia catalana
“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment l’economia catalana?”

Problemes de % de col·legiats
l’economia 2005 2004 2003 2002
catalana Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Feb. Tendència

Infraestructures i comunicació 62,1 63,5 62,9 63,0 69,9 66,9 56,8 55,9 62,9 62,2 59,9

Preu del petroli i carburants 49,4 31,0 49,0 38,7 3,0 7,5 7,9 15,3 16,2 8,6 9,1

Manca reformes estructurals 39,5 43,8 47,1 48,2 52,5 51,1 43,9 42,2 49,2 50,7 58,5

Inflació 39,5 38,7 31,0 24,2 28,1 41,1 45,0 75,6 39,7 38,4 30,3

Costos laborals 23,6 24,9 24,4 30,5 33,2 23,8 22,4 17,8 23,7 25,5 28,7

Feblesa demanda estrangera 18,8 20,0 21,1 19,8 20,0 26,0 26,2 23,1 32,9 19,2 19,6

Cotització dòlar-euro 15,6 23,0 7,7 13,2 23,0 14,4 23,3 4,2 1,7 6,5 8,0

Feblesa demanda interna 12,7 12,8 14,8 13,7 13,5 19,9 26,7 17,1 26,0 22,6 27,8

Atur 10,2 13,9 15,0 17,9 20,7 21,4 19,2 25,9 21,1 27,1 22,1

tur i la manca de reformes estructurals.
Aquesta última ha estat tradicionalment
el segon principal problema de l’econo-
mia i en la present edició se situa en
tercera-quarta posició, cosa que confir-
ma el descens progressiu que com a
dificultat està registrant des del febrer
del 2004. 

A les anteriors qüestions, cal afegir,
també, la preocupació notable i creixent
que els col·legiats manifesten, a l’igual
que en passades edicions, en relació al
dèficit fiscal que pateix Catalunya i les
desiguals relacions que manté amb la
resta de l’Estat. Altres problemes a ressen-
yar són el mercat de l’habitatge, les defi-
ciències en els camps de la innovació,
productivitat i capital humà, i els proces-
sos de deslocalització i de pèrdua d’es-
tructura empresarial.



Perspectives sobre 
l’economia dels propers
mesos            
Els col·legiats creuen que en els propers
mesos la situació econòmica es man-
tindrà relativament estable, tot i que amb
tendència a empitjorar cara a final d’any.

Un 65,4% dels col·legiats espera que en el
segon quatrimestre de l’any 2005 l’econo-
mia del Principat continui igual que en
l’actualitat, alhora que un 22,4% anticipa
un empitjorament i un 10,9% preveu una
millora. Es confirma, doncs, un estanca-
ment de la situació actual per als propers
mesos, si bé amb una major inèrcia al
deteriorament. 

Els economistes atorguen un aprovat a la
situació econòmica per a final del 2005,
tant en el cas de Catalunya com del con-
junt de l’Estat. No obstant això, s’espera
un empitjorament respecte de la situació
present, que, a l’igual que ha passat en les
quatre enquestes anteriors, serà més
intens en el conjunt d’Espanya que al
Principat. Tot i així, les previsions per a
l’economia estatal són millors que les rela-

tives a l’economia catalana, encara que es
retalla part del diferencial favorable que
darrerament té l’economia estatal. De
manera específica, es puntua amb un 5,15
sobre un total de 10,00 a l’estat de l’eco-
nomia del Principat a final de l’exercici
(0,14 punts menys que en l’actualitat),
mentre que, d’altra banda, s’atorga un
5,60 a la situació econòmica del conjunt
de l’Estat (pèrdua de 0,32 punts en relació
al present). Val a dir que en el cas de
Catalunya s’espera assolir el valor mínim
des que es va començar a fer l’enquesta.

Reducció de l’Impost 
de Societats en beneficis
reinvertits
Els economistes són partidaris d’una
reducció de l’Impost de Societats en el cas
dels beneficis empresarials reinvertits.

Un 83,6% dels col·legiats creu convenient
que es porti a terme una reducció de
l’Impost de Societats quan les empreses
realitzen una reinversió dels seus benefi-
cis, cosa a què només s’oposa un 12,3%.
Com és lògic, el col·lectiu dels empre-
saris i autònoms es mostra més partida-

ri que tingui lloc aquesta reducció, tal i
com afirma el 91,4% d’ells, si bé un
6,8% apunta el contrari. Per la seva part,
un 77,6% dels assalariats està a favor
d’aquesta mesura, mentre que un 17,4%
s’oposa. 

Eliminació de la 
deducció per l’adquisició
d’habitatge a l’IRPF
La majoria dels col·legiats s’oposen a una
possible eliminació de la deducció per
l’adquisició d’habitatge a l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Un 80,1% dels economistes considera que
no és convenient eliminar la deducció per
l’adquisició d’habitatge que contempla
actualment l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques (IRPF), mentre que un
16,9% es mostra partidari d’anul·lar-la.

Tots els col·lectius mantenen una postura
similar a la mitjana respecte de la qüestió.
L’excepció en això són els economistes que
operen a la docència, els quals es mostren
més partidaris d’una possible eliminació de
la deducció, cosa que apunta el 27,9% d’ells.
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Empitjorarà No tenen opinió

Perspectives de l’economia catalana
“Creus que l’economia catalana millorarà,
continuarà igual o empitjorarà en el segon
quatrimestre (maig-agost) de l’any?”

Millorarà Continuarà igual

% de col·legiats

65,4

1,3

22,4
10,9

Empitjorarà No tenen opinió

Millorarà Continuarà igual

% de col·legiats

83,6

12,3
4,1

Empitjorarà No tenen opinió

Millorarà Continuarà igual

16,9
3,0

80,1

“Creus convenient eliminar la deducció
per l’adquisició d’habitatges existent
actualment a l’IRPF?”

% de col·legiats

“Creus convenient una reducció en l’Im-
post de Societats en el cas dels beneficis
empresarials reinvertis?”
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Empresaris
i autònomsAssalariats Mitjana
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No tindrà efectes importants

Aturada de la inversió empresarial

Canvi de composició de la despesa

Descens del consum general

Contracció del consum no bàsic

Increment de l’impagament de crèdits

Allargament de terminis de crèdits hipotecaris

% de col·legiats

Efectes d’un augment dels tipus d’interès

Al voltant de la meitat dels col·legiats con-
sidera que un hipotètic futur augment dels
tipus d’interès, que podria ser, per exem-
ple, d’entre 0,5 i 1 punts percentuals en
un any, pot tenir com efectes més impor-
tants els següents:

– un allargament dels terminis de paga-
ment en els crèdits hipotecaris (50,4%
dels economistes);

– un increment de l’impagament per part
de deutors de crèdits (49,4%);

– una contracció del consum en produc-
tes/serveis que no són bàsics (47,4%).

D’entre la resta de repercusions derivades
de l’augment de tipus d’interès, es pot des-
tacar un descens del consum en general,
apuntat per un 35,5% dels col·legiats, així
com una possible aturada i, fins i tot, dava-
llada dels preus dels habitatges. D’altra
banda, cal assenyalar que només un 11,0%
dels economistes creuen que l’increment
de tipus no tindrà efectes importants.

Efectes % de col·legiats

Un allargament dels terminis de pagament en els crèdits hipotecaris 50,4

Un increment de l’impagament per part de deutors de crèdits 49,4

Una contracció del consum en productes/serveis que no són bàsics 
(cotxes, lleure, segones residències,...) 47,4

Un descens del consum general 35,5

Un canvi en la composició de la despesa familiar 30,6

Una aturada en la inversió empresarial 24,6

L’augment de tipus no tindrà efectes importants 11,0

Efectes d’un augment dels tipus d’interès
Segons els economistes, un augment dels tipus d’interès provocarà, principalment, un allargament dels terminis dels crèdits hipo-
tecaris, un increment de l’impagament de crèdits, i una contracció del consum no bàsic.

“Quins creus que serien els efectes més importants derivats d’un hipotètic futur augment
dels tipus d’interès (per exemple, augment d’entre 0,5 i 1 punts percentuals en un any)?”
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Àrea de fiscal
– Màster d’Especialització Tributària.
– Novetats fiscals 2006.
– Seminari sobre l’Impost sobre societats.
– Règim fiscal i legal de les fundacions.
– Seminari de fusions, escissions, aportacions

d’actius i bescanvis de valors.
– Planificació fiscal del tancament de l’exercici

2005.
– Curs de consolidació fiscal.
– El nou Impost sobre successions i donacions.
– Tractament de l’empresa familiar en l’Impost

sobre el patrimoni i en l’Impost sobre 
successions i donacions.

– Curs de fiscalitat internacional.
– Seminari sobre transmissions patrimonials 

i actes jurídics documentats.
– Fiscalitat immobiliària.
– Seminari sobre l’IRPF: campanya de renda

2005.
– Fiscalitat de productes financers, d’assegurança

i de previsió.
– Seminari de la declaració de l’Impost sobre

societats de 2005.
– Seminari sobre l’IVA per a professionals.
– Fiscalitat bàsica per a júniors de despatxos.
– Seminari sobre la tributació de les societats

patrimonials.
– Praxis de procediments tributaris.
– Implicacions fiscals de les normes internacionals

de comptabilitat.

Àrea de comptabilitat
i auditoria
– Programa General de Comptabilitat Professional.

– Curs de Comptabilitat Superior.
– Curs d’anàlisi d’estats financers.
– Curs de consolidació comptable.
– Curs de fiscalitat de l’empresa. 
– Determinació i anàlisi de costos.

– Màster en auditoria de comptes.
– Normativa comptable professional.
– Curs pràctic de consolidació comptable: anàlisi

comparat de la normativa nacional versus NIC/NIIF.

– Noves tendències en la comptabilitat de 
gestió.

– Els comptes anuals i la memòria de les fundacions
catalanes.

– Comptabilitat de fusions i escissions.
– Principis i normes comptables als EUA versus

principis i normes a Espanya.
– Comptabilitat d’empreses constructores, 

immobiliàries i UTES.
– Cicle sobre el tancament comptable i fiscal 

de l’exercici 2005.
– Tancament comptable de 2005 abans 

de l’Impost sobre societats. Preparació de 
la informació i revisió de criteris comptables.

– Tancament comptable de l’exercici 2005.
Implicacions derivades de l’Impost sobre
societats i casos pràctics del tancament
comptable/fiscal.

– Cash flow versus quadre de finançament.
– Seminari pràctic de consolidació comptable.
– Principis i normes comptables espanyoles 

versus normes internacionals de comptabilitat
(IAS).

– Novetats en la normativa comptable espanyola.
Les normes internacionals de comptabilitat
(NIIF).

– Procés global de due diligence: aspectes 
financers i fiscals.

– Cicle de Formació en Auditoria
(es composa de set seminaris especialitzats 
en la formació contínua per a auditors).

Àrea d’economia
financera
– Gestió pràctica de tresoreria.
– Seminari d’iniciació a l’assessorament en gestió

de patrimonis.
– Anàlisi tècnica de mercats financers.
– Gestió de crèdit a clients: credit management.
– Aprofundiment en el risc bancari.
– Seminari sobre la valoració d’empreses.
– Seminari de project finance. 
– Anàlisi de riscos financers. Instruments 

de gestió i cobertura.

Avanç de programació 
de l’Aula d’Economia 
curs 2005-2006

Notícies de l’Aula d’Economia
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– Anàlisi i gestió d’inversions a l’empresa.
– El Pla de gestió. Un mètode integral per a la

seva elaboració i el seu control.
– Tècniques de cobrament i gestió d’impagats.
– Control de risc de crèdit en entitats financeres.
– Modalitats de finançament i partners en la

compra-venda d’empreses.
– Pla d’empresa i valoració de la companyia.

Àrea de gestió
d’empreses
– Postgrau en viabilitat d’empreses i administració

concursal.
– Curs d’administració concursal.
– Curs d’anàlisi, diagnòstic i viabilitat d’empreses.

– Cicle sobre la compra-venda d’empreses.
– Visió global de la compra-venda d’empreses (M&A).
– Due diligence comercial.
– Cas pràctic: negociació i gestió del canvi.

– Gestió per processos i gestió de processos.
– Lideratge i motivació d’equips de treball.
– Win-Win negotations in english.
– Tècniques de negociació per a directius i professionals.
– Dynamic presentations in english.
– Com fer presentacions eficaces en públic.
– Gestió de problemes i presa de decisions.
– L’empresa familiar: direcció estratègica 

i planificació de la successió.
– Gestió de la qualitat en el sector sanitari.
– SIX SIGMA. Control i millora dels processos 

de negoci.
– Models de simulació empresarial: com elaborar

projeccions financeres, comercials.
– Canviar a la gestió integrada.
– Màrqueting per a no comercials.
– Cicle: últimes tendències del management

i noves tecnologies.

– Gestió del capital intel·lectual.
– Valoració d’actius intangibles.
– Qüestions legals i fiscals de l’e-business.
– Capital humà i comportament organitzatiu.

– Implantació pràctica de la responsabilitat social
corporativa a l’empresa.

Àrea de control
de gestio
– Programa d’especialització en control de gestió.

La moderna funció del Controller.
– Curs de control pressupostari i de gestió.
– Curs de control i auditoria interns.
– Nous indicadors de gestió: El balanced scorecard.
– Control de gestió en el sector hospitalari.
– El nou enfocament de l’auditoria interna: 

auditoria de riscos.

Àrea jurídica
– Programa de formació per a economistes 

en actuacions judicials.
– Seminari sobre protecció de dades personals 

en despatxos professionals.
– Responsabilitat dels administradors.
– Eines i solucions jurídiques per a situacions 

de morositat.
– Protecció de dades de caràcter personal: 

criteris actuals de l’Agència de Protecció 
de dades.

– Aspectes legals de la compra-venda d’empreses.
– Due diligence legal.
– Formalització del procés de compra-venda:

cartes i contractes.
– Curs pràctic de gestió laboral (nòmines, 

contractació i seguretat social).

Nom Hores Dates de realització

Màster d’Especialització Tributària 300 h. D’octubre de 2005 a maig de 2006
Formació i perfeccionament per a l’exercici com a assessor fiscal

Programa General de Comptabilitat Professional 209 h. D’octubre de 2005 a maig de 2006

Màster en Auditoria de Comptes (Per a l’accés al ROAC) 362 h. D’octubre de 2005 a juny de 2006

Programa d’Especialització en Control de Gestió 138 h. De gener a maig de 2006
La moderna funció del Controller

Cicle sobre la compra-venda d’empreses 52 h. De febrer a abril de 2006

Postgrau en viabilitat d’empreses i administració concursal 102 h. De novembre de 2005 a març de 2006

Si voleu obtenir més informació podeu adreçar-vos a l’Aula d’Economia del Col·legi, al telèfon 93 416 16 04 (ext. 214) mruiz@coleconomistes.com

Dins de la nostra oferta formativa destaquen la realització dels Màsters, Postgraus i Cursos d’Especialització que en la darrera dècada s’han anat con-
solidant com a un punt de referència i de prestigi dins de l’oferta formativa de la nostra professió.

El fet que el professorat que imparteix els cursos estigui integrat en la seva major part per professionals que treballen diàriament en allò que expliquen ha ajudat
sens dubte a aconseguir que la metodologia d’aprenentatge sigui dinàmica i que els coneixements obtinguts tinguin una clara aplicació pràctica en la realitat que
ens envolta, tot això unit amb una organització dels programes molt estructurada i amb uns horaris de realització combinables amb el treball professional, són fets
que han ajudat que cada any haguem incrementat el nombre d’assistents i que les valoracions finals que donen els alumnes siguin cada cop més positives.

A continuació us oferim una relació dels Màsters, Postgraus i Cursos d’Especialització que tenim previst realitzar.

Màsters, Postgraus i Cursos d’Especialització 2005-2006

Àrea de sector públic
– Control de gestió a l’Administració Pública.
– La gestió de projectes a l’Administració Pública.
– Costos dels serveis públics obligatoris, les taxes 

i els preus públics.
– La gestió de la qualitat total a través de l’anàlisi

dels resultats de les experiències pràctiques
d’aplicació.

Altres cursos i seminaris
– Programa de direcció i gestió d’entitats no

lucratives.
– Jornades: gestió de despatxos professionals.
– Les fonts d’informació fiscal i comptable 

per a assessories i despatxos professionals.
– Jornada sobre remuneració de directius.
– Curs de formació per a delegats en prevenció

de riscos.

Aula d’economia 
ambiental
– Economia de l’aigua.
– Avaluació d’inversions ambientals empresarials.
– Valoració econòmica de l’impacte ambiental.
– Costos ambientals de l’empresa.
– Instruments econòmics per a la millora ambiental.
– Economia de l’energia.
– Economia dels residus.
– Avaluació econòmica de riscos ambientals.
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Dimecres 4 de gener, es va presentar
públicament l’edició de l’estudi “Disseny
de continguts mínims de l’apartat econò-
mic de la Memòria de Sostenibilitat” de la
Comissió d’Economia del Medi Ambient
del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

En l’acte hi varen participar  el Sr. Fernan-
do Mugarza, president de Fonètica, que
va pronunciar una conferència sobre “
Responsabilitat empresarial: situació
actual a Espanya i impacte de GRI”; la Sra.
Montserrat Tarrés, responsable de comu-
nicació externa de Novartis, amb la con-
ferència  “Gestió, ètica i responsabilitat
social de Novartis”; els autors de l’estudi,
la Sra. Marta Roca, el Sr. Iñaki Gili i el Sr.
Josep Maria Salas; i fou clausurada pel
conseller  de Medi Ambient de la Genera-
litat de Catalunya l'Hble. Sr. Salvador Milà,
que fou acompanyat pel Sr. Joan Ràfols,
president de la Comissió d’Economia del
Medi Ambient i pel Sr. Carles Mendieta,
director de la Fundació Fòrum Ambiental.

Aquest estudi té els seus orígens en la
constatació, per part de la Comissió d’Eco-
nomia del Medi Ambient del Col·legi d'E-
conomistes de Catalunya, que la major part
de les Memòries de Sostenibilitat que pre-
sentaven les empreses no disposaven de
suficients indicadors en l’apartat econòmic
que reflectissin  l’impacte econòmic de l’or-
ganització sota clau de sostenibilitat.

El conjunt dels indicadors econòmics reco-
llits en les diverses memòries de sostenibi-
litat  eren escassos i conceptualment es

reduïen  a indicadors bàsicament financers.
L’abast i la finalitat dels indicadors econò-
mics  de sostenibilitat van més enllà dels
indicadors financers, a més que mentre
que els indicadors financers compten amb
un alt grau de desenvolupament, els indi-
cadors econòmics estan en plena evolució.

La Comissió i  la Junta de Govern del
Col·legi d'Economistes de Catalunya varen
considerar que aprofundir en aquests
aspectes de les memòries de sostenibilitat i
proposar un conjunt de continguts mínims
d’indicadors econòmics, amb la finalitat d’a-
judar als seus redactors, és en si mateix un
dels objectius  de la Comissió i del Col·legi.

Amb la realització d’aquest estudi el
Col·legi d'Economistes de Catalunya vol, a
més, posicionar-se  en un dels temes d’ac-
tualitat com és la sostenibilitat, defugint la
fase de discussió teòrica i intentant aportar
eines útils, dins l’àmbit de les actuacions
professionals dels economistes, que els
permeti entendre millor les implicacions
que se’n deriven de la sostenibilitat per tal
de millorar  els seus treballs professionals.

Per poder realitzar aquest estudi, la
Comissió ha comptat amb la col·laboració
econòmica i el suport de CESPA, FIRA DE
BARCELONA, FUNDACIÓ AGBAR, i FUN-
DACIÓ FÒRUM AMBIENTAL, i per a l’edi-
ció de l’Estudi s’ha comptat amb el
patrocini del BANC DE SABADELL.

Aquest estudi constitueix un avanç que pro-
porciona un esquema d'indicadors i d’altres

elements per tal d’objectivar el debat. La
seva finalitat és proporcionar un punt de
referència a les empreses i als professionals
que realitzen memòries de sostenibilitat.

Els destinataris de la publicació  són tant
els professionals relacionats en l’elabora-
ció de l’apartat econòmic, de les memò-
ries de sostenibilitat, ja siguin personal
d’organització, consultors externs, interlo-
cutors de les parts interessades, així com
per tots els economistes  que vulguin
aprofundir en l’aplicabilitat de la pràctica
del terme sostenibilitat.

Conveni 
de col·laboració 
amb AL-PI
Al-Pi telecomunicacions és l’operador
de telecomunicacions especialitzat a pro-
veir les empreses de Catalunya dels ser-
veis més avançats de veu, dades i Internet
i compta amb el suport tecnològic i finan-
cer dels seus dos accionistes: la Generali-
tat de Catalunya i France Telecom.

Al-Pi compta amb una àmplia experiència
en col·lectius, avalada actualment pel des-
plegament en avançades infraestructures
que ha realitzat en entorns com Merca-
barna i els convenis que manté amb les
principals institucions col·legials de Cata-
lunya com el Col·legi de Metges de Bar-
celona, el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Indus-
trials, entre d’altres.

Gràcies a l’acord entre el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya i Al-Pi telecomuni-
cacions els col·legiats es podran beneficiar
d’un servei de qualitat amb avantatjoses
condicions en les seves comunicacions.

En concret, Al-Pi ha dissenyat una promo-
ció específica per als Col·legiats del
Col·legi d’Economistes de Catalunya:

Per a col·legiats amb necessitats de VEU
i ADSL:
ADSL 2Mb + totes les tarifes nacionals 
gratuïtes per 36 euros/mes

Per a col·legiats amb necessitats de VEU:
Totes les trucades nacionals 
per 19 euros/mes

A més, pel fet de pertànyer al Col·legi dis-
posarà de la PRIMERA MENSUALITAT GRA-
TUÏTA.

Si voleu més informació truqueu al servei
d’Atenció al Col·legiat d’Al-Pi telecomuni-
cacions: 902 789 989.

Publicació del estudi: 
Disseny de continguts mínims de l’apartat
econòmic de la Memòria de Sostenibilitat

Programa en Corporate Finance de ESADE
Dirigido a profesionales de los sectores financieros y jurídicos cuya actividad gira alrededor de
las operaciones de adquisión y toma de participación en empresas, alianzas empresariales, fusio-
nes, escisiones y otras operaciones de reestructuración, así como de las técnicas bancarias y del
mercado de valores típicas de la banca de inversión.

Duración: 280 horas lectivas Horario: Viernes de 9 h a 19.30 h
Inicio: octubre 2005

Per a més informació: Tel. 93 280 61 62

Notícies



Això vol dir que no hi ha massa trans-
parència?
Home! Jo crec que és un concepte que sem-
pre és pot millorar, i jo crec que millorarem.

S’acaba de fer públic un informe sobre
el creixement d’Espanya que diu que
creixerà per damunt del que s’espera-
va. Quina valoració en fa d’això?
A pesar d’aquest informe, jo crec que hi ha
inconvenients seriosos dintre de l’econo-
mia espanyola en aquests moments. Jo
crec que en aquests moments hi ha un
desequilibri cada vegada més important de
la balança comercial, i per tant, això, que
fins ara s’havia anat compensant amb els
ingressos de turisme o de serveis en gene-
ral, si no fem un esforç important per equi-
librar aquesta balança comercial ens
trobarem que ens produirà uns desequili-
bris en el futur. Això per una banda, i per
una altra banda, l’economia espanyola
encara se sustenta, en gran part, per l’acti-
vitat de la construcció i això s’acabarà, de
fet ja s’està desaccelerant. El dia que real-
ment no hi hagi aquesta activitat frenètica
es faran més palesos aquests desequilibris
que hi ha a l’economia espanyola. L’altre
greu inconvenient és que estem amb taxes
d’inflació per sobre de la resta de la UE.

Això com es podria millorar?
És difícil de dir. Jo crec que s’ha de fer un
esforç per tal que les empreses puguin tenir
el marc adequat per internacionalitzar-se. I
si això no s’aconsegueix, és a dir, si no acon-
seguim que les empreses espanyoles tin-
guin una interrelació mundial més important
que la que tenen, realment estan perdudes.
Un problema és la grandària i l’altre proble-
ma, que hi va lligat, és la internacionalitza-
ció, crec que hi ha una qüestió capdal a fer
per part de l’Administració que és fomen-
tar la internacionalització de les empreses. 

En aquest informe veiem que les taxes
d’atur a Espanya són de les més altes.
Si estem potenciant la internacionalit-
zació de les empreses i hi afegim la
qüestió de la construcció, que és el
que més capital exterior ha atret, com
ens ho farem?
Bé, la internacionalització no vol dir que
accentuem el problema de l’ocupació a
Espanya. Ans al contrari: ajudem a solu-
cionar-ho, tot i que podríem pensar que la
internacionalització vol dir deslocalització,
vol dir inversió en altres països, o també vol
dir estructures comercials més potents per
poder exportar a més països. El problema
de la internacionalització no crec que sigui
un problema d’atur i d’ocupació a Espanya,
el problema de la construcció sí que pot ser
més accentuat en aquest sentit però d’algu-
na forma s’haurà de compensar per via de la
indústria i del comerç. Tot això accentuat per
la immigració que és l’altre factor important
que accentuarà el problema de l’ocupació.
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Gent de casa

Entrevista a Josep Betriu
L’economista i auditor de comptes Josep Betriu i Pi va rebre el premi al millor
economista d’empresa de l’any a la darrera Jornada dels Economistes. Es trac-
ta d’un premi important, reservat a aquells professionals que destaquen per
impulsar l’expansió i la internacionalització de l’empresa, la incorporació de
noves tecnologies, la millora en la seva organització i la sensibilitat corporati-
va en temes socials i mediambientals.
Betriu, conegut també per la seva bonhomia i capacitat de relació col·legial,
fa 30 anys que va entrar a l’empresa que dirigeix, és soci i conseller delegat
del Grup Lasem, està casat, té dos fills, viu a Matadepera, li agrada esquiar,
juga als escacs i té una caseta a Cadaqués, que li va la mar de bé per gaudir
del mar, que és una altra de les grans passions d’aquest bon home.

ció, per tant hi intervé el factor dels costos.
Kuala Lumpur, per exemple, és un país
asiàtic on hi ha una matèria primera que és
important per a nosaltres, i en aquests
moments estem portant molta matèria pri-
mera de Malaisia, la transformem aquí i des-
prés va als mercats asiàtics. Això vol dir que
hem de pagar uns costos de transport molt
alts, però, per contra, els costos de la mà
d’obra, l’energia, etc., són molt més barats
que aquí, una cosa compensa l’altra i fa que
el de la deslocalització sigui indefugible.

Vostè és auditor de comptes. Quin és el
seu parer sobre les Normes Internacio-
nals de Comptabilitat?
Jo crec que les NIC ajudaran a tenir més
transparència en la comptabilitat de les
empreses, però hi haurà dificultats d’adap-
tació. A les empreses els hi costarà posar-
se al dia en aquest sentit, per dificultats
bàsicament d’ordre administratiu i organit-
zatiu, és una qüestió de temps. Un cop
passat aquest impàs els criteris estaran més
ben definits i serà més efectiu i senzill.

Què fa el Grup Lasem?
Lasem és un grup que opera al sector quí-
mic i a l’alimentari. Fa 30 anys que hi vaig
entrar com a director administratiu de l’em-
presa. Al cap de 2 anys vaig accedir a la
gerència d’una empresa que, aleshores, era
molt petita. La gran expansió, però, l’hem
fet en els últims 3 anys, en els quals després
d’algunes adquisicions i vendes, hem passat
a tenir constituït el holding actual, que ens
ha obligat a fer una reorganització a fons.

Com van començar?
Originalment provenim del món de la quí-
mica. Per a mi ha estat la primera expe-
riència professional una mica seriosa. I en
aquests darrers tres anys hem fet una
inversió de 60 milions d’euros i hem cons-
tituït tot un complex industrial. En aquests
moments som a Castellgalí, on hi tenim la
seu social i les principals empreses pro-
ductores. Quan vàrem fer la inversió, algú
de la Generalitat ens deia: “és la inversió
privada industrial més important que s’està
fent a Catalunya”. I, la veritat,  no sé si ho
deien perquè pensaven que estàvem bojos
o no, però el cas és que avui dia tenim
una estructura industrial que ens permet
tenir molta més capacitat i poder continuar
aquesta expansió que, estem duent a terme.

Fora de Catalunya on són presents?
Nosaltres tenim dues empreses productores
a Xile, dues a Mèxic , una a Portugal i una
a Kuala Lumpur, que en aquests moments
no és productora però estem iniciant el
projecte per començar a produir. 

El fet de sortir fora de Catalunya és
per un tema de costos?
Sortir de Catalunya és un fet inevitable: és
la globalització i una mica la deslocalitza-



És clar perquè part dels immigrants
que tenim ara estan involucrats en la
construcció.... 
Sí, sí, s’hauran de  reciclar en altres sectors.
Això serà un problema, però jo veig que
serà la gran oportunitat per expansionar
altres sectors que realment puguin tenir la
força necessària per poder tenir una activi-
tat exportadora més gran i, al mateix
temps, que equilibri la balança de paga-
ments, i d’alguna forma aquests desequili-
bris que et parlava els pots anar pal·liant.

Aquests altres sectors industrials
quins serien?
Home! És molt maco dir, doncs, tecnologia
punta, sectors de gran creixement.... Jo
crec que s’ha de fer un esforç molt impor-
tant en noves tecnologies, però també s’ha
de fer un esforç en els sectors més tradi-
cionals. Per exemple, aquí a Catalunya
estem vivint un problema importantíssim
que és el tèxtil. La indústria tèxtil ja ha vis-
cut moltes èpoques difícils i ha estat molt
protegida, el que és evident és que no és
lògic que unes estructures determinades,
que puguin haver-hi al tercer món, que
competeixen amb unes condicions molt
diferents de les nostres, es pensi que
pugui haver-hi un lliure canvisme i no es
protegeixi d’alguna forma aquesta indús-
tria. Jo no crec que s’hagi de ser protec-
cionista però el que s’ha de ser és, per part
de l’Administració, suficientment valenta
per donar les ajudes per crear un marc en
què es puguin decantar aquestes indús-
tries tèxtils cap a minisectors més compe-
titius, per exemple el disseny o la
confecció on hi ha molt a fer. 

Així doncs una mica de protecció.... 
Sí, però no subvencions. La protecció i la
subvenció produeix ineficiència, és evi-
dent, per tant s’ha de vigilar molt com fer-
ho, jo crec que s’ha de crear el marc de
condicions legals i socials perquè aquestes
indústries, de mica en mica, es puguin anar
transformant cap a sectors més competitius.
Hi ha nacions que ens n’han d’ensenyar
molt, com Itàlia, que tot i tenir estructures
industrials en alguns sectors molt inferiors
a les nostres, saben vendre més el pro-
ducte i el saben col·locar millor.
Perquè durant molts anys hi ha hagut una
decantació de l’Estat cap a crear aquest marc
ideal per poder-ho realitzar, i perquè els
italians han estat suficientment innovadors i
oberts de mires per poder-ho realitzar, però
hi ha hagut una part important que des de
la mateixa Administració s’ha buscat fomen-
tar això, cosa que a Espanya  no s’ha fet. 
Nosaltres estem creixent per sota d’aquest
intercanvi mundial.

Som menys valents?
No, jo crec que l’empresariat català està
molt obert a sortir a l’estranger, si no es fa
és perquè a vegades no es troba l’ajut

necessari per part de l’Administració per
poder-ho fer. Els departaments de Foment
i d’Exportació  dels països europeus són
molt més potents que els espanyols, i això
es nota i és així. L’ICEX té un pressupost
determinat que dóna pel que dóna, però
és insuficient, s’ha de dotar de més recur-
sos per fomentar més l’activitat.

El capitalisme està de capa caiguda?
Ho dic perquè l’altre dia es deia que
França i Alemanya s’estaven replante-
jant una mica els models econòmics
actuals, en el sentit que estan fomen-
tant més distàncies socials i que no
hauria de ser així, hi hauria d’haver
menys desequilibris.
Jo crec que el capitalisme, dintre dels pro-
pers anys, s’haurà de reinventar, perquè és
evident que és l’únic sistema vàlid dins del
món occidental, però realment s’estan veient
els efectes perversos del capitalisme, atès a
les últimes conseqüències. Per tant, aquest
capitalisme que els ultra conservadors han
magnificat i als Estats Units el porten fins
a les últimes conseqüències, produeix tants
desequilibris dintre de la societat que faria
que pogués trontollar el sistema.

I com s’haurà de reinventar? 
Fixeu-vos que des de Keynes fins ara, es
veia que la solució del capitalisme era que
una part d’activitat capitalista fos suportada
per l’Estat, que reequilibrés una mica
aquests efectes perversos del capitalisme
com a tal. Després ha vingut la moda
contrària i s’ha vist que sempre que hi havia
intervenció pública realment es produïen
ineficiències. En tots els governs, tant d’es-
querres com de dretes, com aquí Espanya,
amb un govern socialista es tendeix a mini-
mitzar l’activitat pública el màxim possible.
Per tant, això és una moda perquè s’ha
demostrat que el capitalisme d’Estat pro-
duïa ineficiències, però de fet no és obli-
gatòriament i teòricament així. Si hi hagués
un capitalisme d’Estat que sabés ser pro-
fundament eficient podria funcionar, per
això dic que el capitalisme s’hauria de rein-
ventar en un futur per poder crear aquestes
condicions en què l’Estat pugui intervenir
d’una forma important sense alterar la ini-
ciativa privada, cosa que no és fàcil.
El reinventar-se, pot venir doncs de... ima-
ginem tot el tercer món que ara no té una
capacitat d’adquirir productes, de consu-
mir per falta de nivell adquisitiu, pensem
si realment el tercer món tingués més
nivell adquisitiu, podria el primer món
vendre molt més productes al tercer món
i això generar una revolució i una trans-
formació econòmica com han pogut ser
les noves tecnologies, o més.

Com es pot fer això?
Bé, ara realment hi ha un primer món i un
tercer món que estan completament separats.
Si realment una economia tant mundial com

pot ser ara la d’EUA es plantegés que ha
d’eixamplar el seu mercat i donés les aju-
des necessàries perquè hi poguessin acce-
dir seria una manera de redistribuir la riquesa
al món dins del mateix sistema capitalista. És
a dir, el mateix sistema capitalista hauria creat
les condicions necessàries per poder reequi-
librar l’economia mundial. Tenim l’exemple
de Xina o d’Índia, on hi ha casi 3.000 milions
d’habitants que estan arribant a tenir un nivell
adquisitiu i per tant, comencen a ser mercats
prou interessants per poder-hi pensar d’una
forma importantíssima. Això, al mateix
temps, està donant molts desequilibris, per-
què en els 2 últims anys hi ha hagut una
demanda de ferro tant important per part de
Xina, que el seu preu s’ha multiplicat per dos.

Potser cada cop som més conserva-
dors, no? com Alemanya...
Potser s’ha d’arribar a aquest grau de més
conservadorisme perquè hi hagi la revolu-
ció necessària perquè es pugui reinventar
aquest sistema capitalista, sempre ha pas-
sat així, quan ha vingut una onada de con-
servadorisme és quan s’ha arribat a uns
extrems que ha fet que això provoqués una
onada de progressisme, és la llei del pèndol.

Un consell per a les empreses catalanes...
Que facin un esforç cada vegada més fort
en internacionalitzar-se i tenir una grandà-
ria adequada per poder competir en
aquest món globalitzat. L’important és la
grandària perquè la indústria catalana
pateix no tenir la grandària adequada. 

Roser Alcocer
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MEDIDAS FISCALES URGENTES

LEY 2/2005, DE 15 DE MARZO 
(BOE 16-03-2005) [REF. CISS LE103650]
Se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados
por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunida-
des Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja,
Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.
• Materias afectadas: IRPF, IAE, IBI y Tasas estatales.

REAL DECRETO-LEY 6/2005, DE 8 DE ABRIL 
(BOE 12-04-2005) [REF. CISS LE103732]
Se establece la aplicación del Real Decreto Ley 1/2005, de 4 de
febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los
daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaeci-
das en el mes de enero de 2005, a los daños ocasionados por las
heladas acaecidas durante los meses de febrero y marzo de 2005.
• Materias afectadas: IRPF e IBI.

IRPF

RESOLUCIÓN DE 31 DE MARZO DE 2005 
(BOE 09-04-2005) [REF. CISS103727]
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el segun-
do trimestre natural del año 2005, a efectos de calificar tribu-
taria mente a determinados activo financieros.
• Otras materias afectadas: Sociedades.

SOCIEDADES

ORDEN EHA/748/2005, DE 21 DE MARZO 
(BOE 29-03-2005) [REF. CISS LE103678]
Se aprueban los modelos de declaración-liquidación del Impues-
to sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades
en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero
con presencia en territorio español, para los períodos impositivos
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004, se dic-
tan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingre-
so, se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática y se dictan determinadas ins-
trucciones relativas al pago fraccionado de los citados impuestos.
• Otras materias afectadas: No residentes.

ORDEN EHA/848/2005, DE 18 DE MARZO 
(BOE 06-04-2005) [REF. CISS LE103716]
Se determina el régimen de la inversión de los saldos de las cuen-
tas acreedoras de carácter instrumental y transitorio que las
sociedades y agencias de valores mantengan con sus clientes.

LEY 5/2005, DE 22 DE ABRIL 
(BOE 23-04-2005) [REF. CISS 221387]
De supervisión de los conglomerados financieros y por la que
se modifican otras leyes del sector financiero.

INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 11 DE ABRIL DE 2005 
(BOE 21-04-2005) [REF. CISS LE103801]
Dirección General de la AEAT
Modifica la de 27 de diciembre de 1999, por la que se esta-
blecen las condiciones generales y el procedimiento para la

validación mediante un código NRC de los avales otorgados
por las Entidades de crédito y por las Sociedades de Garantía
Recíproca y presentados por los interesados ante la Adminis-
tración Tributaria, introduciendo un modelo normalizado de
aval para garantizar el cobro de las deudas que pudieran deri-
varse de las actas de Inspección con acuerdo.

Noticias al día

Operaciones asimiladas a las importaciones

El Real Decreto 87/2005, de 31 de enero, al modificar el artí-
culo 73.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, estableció una nueva forma de liquidar las operaciones
asimiladas a las importaciones. En concreto, deben seguir el
mismo esquema de liquidación que el resto de las operacio-
nes, practicándose la deducción de estas cuotas en el mismo
modelo de declaración, aplicándose a las operaciones deven-
gadas a partir del 1 de abril de 2005.

Por otro lado, y en tanto no se publique la Orden que regule
la presentación del nuevo modelo 380, conviene hacer deter-
minadas las siguientes precisiones:

– Las cuotas deducibles relacionadas con estas operaciones
serán deducibles en el propio modelo 380. A estos efectos,
y dado siguen las mismas reglas de deducción que el resto
de las cuotas, será preciso comprobar que se cumplen los
requisitos de deducibilidad de las cuotas así como, en su
caso, la aplicación de la regla de prorrata. 

– Las cuotas deducidas en este modelo 380 no serán deduci-
bles, lógicamente, en la declaración liquidación periódica del
Impuesto.

– Su presentación deberá efectuarse preferentemente vía
Internet o en su defecto en papel, en las Dependencias de
Aduanas donde se hayan realizado las operaciones.

– Deberán presentar obligatoriamente por Internet las gran-
des empresas y las empresas autorizadas a presentar decla-
ración liquidación centralizada.

Requisitos para la deducción de cuotas

Según Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas de 21 de abril de 2005 (Asunto C-25/03), en
el supuesto de que dos cónyuges adquieran un inmueble,
ejerciendo uno de ellos una actividad empresarial en una
parte del mismo, por la que deduce la parte proporcional
correspondiente a su cuota de copropiedad, no es exigible,
para que deduzca las cuotas, el requisito de disponer de
una factura emitida a nombre del cónyuge que ejerce la
actividad empresarial en la que conste la parte de precio e
IVA que corresponda a su cuota de copropiedad. Es sufi-
ciente conque la factura se dirija indistintamente a los cón-
yuges que forman la sociedad conyugal sin que conste tal
desglose.

Nuevas disposiciones



INTRODUCCIÓ

En els darrers mesos estem assistint a una pressió per tal que
les empreses i els professionals adaptin la seva situació pro-
fessional a la realitat prevista legalment.

En el darrer article jurídic de l’Informatiu de l’Economista, es
tractava el procés extraordinari de regularització de treballa-
dors estrangers i aquest cop, centra l’atenció una recent reso-
lució del Tribunal Suprem1 envers l’acomiadament improcedent
d’una treballadora de la firma britànica d’advocats Linklaters, a
Madrid.

Com veurem seguidament, el Tribunal Suprem aprofita per
fixar les bases dels vincles laborals entre els professionals libe-
rals d’un despatx.

CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ

La relació dels anomenats professionals liberals amb els des-
patxos on presten els seus serveis ha estat àmpliament deba-
tuda des de sempre, i en sectors com l’assessoria o l’auditoria,
el debat és de màxima actualitat.

Tradicionalment hem trobat dues opinions:

D’una banda es troben els que pensen que la relació del pro-
fessional amb el despatx on presta els seus serveis és pura-
ment mercantil, i que les parts haurien de poder escollir el
tipus de relació que desitgen. En aquest supòsit, el professio-
nal cotitza a la Seguretat Social al Règim Especial de Treballa-
dors Autònoms (RETA), essent ell qui suporta la càrrega de les
cotitzacions.

D’ altra banda, els que pensen que la relació reuneix els requi-
sits per considerar-la estrictament laboral i per tant subjecte al
règim general de la Seguretat Social, tot imposant les càrre-
gues socials a l’empresari i no al treballador. 

El Tribunal Suprem ha donat un pas ferm en aquesta segona
direcció. Realment no es tracta d’una postura nova però sí que
fins a la data s’havia tingut certa permissió.

La Secció Primera de la Sala Social del màxim òrgan judicial,
mitjançant Interlocutòria de 15 d’abril de 2004, confirma la
Sentència dictada en el seu moment per la Sala Social del Tri-
bunal Superior de Justícia de Madrid a favor d’una treballado-
ra de la firma Linklaters.

En aquest cas, s’ha donat la raó a la treballadora reconei-
xent com a laboral, amb les conseqüències que això com-
porta, la relació d’una advocada amb el despatx en què
treballava.

Si bé és cert que hi ha hagut diverses sentències en aquest
sentit. El fet que es tracti d’un despatx de professionals -advo-
cats- constitueix una novetat important.

La resolució en qüestió fixa com a criteris per considerar una
relació de prestació de serveis com a laboral els següents:
– Prestació dels serveis dins de l’espai físic del despatx o

empresa.

– Dedicació exclusiva i excloent al despatx.
– Criteris homogenis d’actuació amb la resta de professio-

nals del despatx, de forma que s’acrediti l’existència d’un
vincle amb un cercle rector i una organització i un control
aliens. 

– Retribució fixa mensual, encara que es faci amb la presenta-
ció de la corresponent factura.

– Disposició de mitjans materials del despatx o de l’empresa
per a la realització del treball.

– Subjecció a un horari predeterminat pel despatx o per
l’empresa.

– Període de vacances retribuït i concertat amb el despatx.

En atenció als punts anteriors, es condemnava l’empresa a la
readmissió de la treballadora o a pagar la indemnització
corresponent a l’acomiadament improcedent, 45 dies de
salari per any treballat.

CONSEQÜÈNCIES DE LA RESOLUCIÓ

Els efectes de la resolució superen l’àmbit estrictament judicial
i pot dir-se que aquesta Interlocutòria obre un debat social,
que afecta de manera molt particular als professionals liberals,
el seu règim de prestació de serveis i el futur de les seves
empreses.

La regularització que més compromet a les empreses i als des-
patxos és cost fiscal i social del treballador donat d’alta al
règim general de la Seguretat Social, envers els beneficis pro-
pis dels treballadors subjectes al Règim Especial de Treballa-
dors Autònoms (RETA). 

Addicionalment, Inspecció de Treball ha començat tot un
seguit d’actuacions envers alguns dels despatxos d’advocats
més importants de l’Estat, per tal que puguin aflorar totes
aquelles situacions irregulars que es subjecten al model d’ac-
tuació descrit anteriorment.

Si bé hem de seguir un criteri de prudència en les compara-
cions, sembla possible que en un futur proper es realitzin
actuacions similars en altres àmbits professionals, essent els
economistes similars quant a l’organització professional als
despatxos d’advocats.

A partir d’aquest punt els sectors professionals implicats hau-
rien de moure fitxa i impulsar, com sembla que s’ha fet des
d’alguns dels despatxos més importants de l’Estat, la Llei de
Societats Professionals, que regularia la situació laboral dels
advocats i altres col·lectius assimilables, i no obligaria a reconèi-
xer la relació professional com a laboral.

Alberto Jiménez
Advocat

Millet Guillén Bécares, SL

1 Interlocutòria de 15 d’abril de 2005, per la qual es ratifica la Sentèn-
cia de dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala del
social.
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La prestació de servei professionals i la relació laboral
Resolució del Tribunal Suprem de 15 d’abril de 2005
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Destacada presència dels economistes i del Col·legi 
en el primer Congrés Català de Comptabilitat i Direcció
Les Normes Internacionals d’Informació Financera
es converteixen en el tema estrella del Congrés
dels professionals i acadèmics de la  comptabilitat
i direcció.

El I Congrés Català de Comptabilitat i Direcció que es va
celebrar els passats 26 i 27 de maig a l’Escola Universitària
d’Estudis Empresarials de la Universitat de Barcelona, ha
estat un punt de trobada per a tots aquells professionals i
acadèmics, majorment d’àmbit català, que treballen en
temes de comptabilitat i direcció. 

Entre els més de 600 participants hi ha hagut congressistes
de la resta d’Espanya i també d’altres països com Portugal,
Regne Unit, Estats Units i diversos països sud-americans. 

Un dels objectius clau del Congrés ha estat unir sota un
mateix sostre coneixements, propostes, idees i experiències
tant del món acadèmic com del món empresarial. 

D’altra banda, també s’ha intentat donar un impuls a la recer-
ca que es fa al nostre país, i donar a conèixer nous desenvo-
lupaments i als diferents grups de recerca existents.

En aquest afany de treball i millora que s’ha vist plasmat en
totes les activitats del Congrés, s’hi ha ajudat de forma desta-
cada des del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i en parti-
cular des de les seves Comissions de Comptabilitat, de Medi
Ambient, de Fiscalitat i del REA, entre d’altres. Un nombre
important d’economistes han format part activa de les dife-
rents conferències, sessions de treball i taules rodones que
s’han celebrat durant aquests dos dies de Congrés. En total hi
han hagut 33 tallers de treball, a més de sis conferències
plenàries.

La representació del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya va estar encapça-
lada pel seu vicedegà Artur Saurí que
va formar part de l’acte d’obertura
del Congrés juntament amb el conse-
ller d’Economia Antoni Castells i el
president de l’ACCID.

Altres membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya
que varen tenir un paper destacat en el Congrés foren Oriol
Amat, Joan B. Casas,  Salvador Guasch, Joaquim Rabaseda,
Antoni Mora com a coordinadors o ponents de diferents
sessions; i  Montserrat Casanovas com a presidenta de la
sessió referent al Mercat de Capitals. Josep M. Salas, Marta
Roca i Iñaki Gili varen exposar l’informe “Disseny de contin-
guts mínims de l’apartat econòmic de la memòria de soste-
nibilitat” recentment publicat pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya.

La primera jornada del Congrés es va tancar amb la celebració
d’un sopar de gala a La Fontana de l’Eixample. Durant el
transcurs d’aquest sopar es va realitzar el II lliurament dels Pre-
mis de Reconeixement de l’ACCID. 

Aquests guardons premien persones, actuacions i treballs
realitzats a Catalunya en l’àmbit de la informació financera
per a professionals, acadèmics i entitats públiques o empre-
ses privades. 

Enguany els premis han estat lliurats a:
– Antoni Barón en l’apartat de Millor Tesi Doctoral en l’àmbit

comptable i de direcció, 
– AECE que ha rebut el Premi a la Trajectòria Professional, 
– Fernando Pereira, professor d’IESE, que ha rebut el Premi a

l’Excel·lència Acadèmica. 
– Ajuntament de Sant Cugat i el Banc Sabadell que van ser

premiats en l’apartat de Bones pràctiques en la  informació
financera.

A més d’aquests Premis de Reconeixement ACCID, durant
l’acte de cloenda del Congrés també es va realitzar el lliura-
ment de tres ajuts de recerca als millors treballs d’investigació
i recerca presentats a concurs durant aquesta segona edició
dels ajuts a la recerca de l’ACCID.

Entre els diversos temes tractats al Congrés destaquen el
de comptabilitat financera (Normes Internacional de
Comptabilitat, intangibles, comptabilitat de cooperatives,
comptabilitat mediambiental), comptabilitat de gestió,
comptabilitat pública, relació comptabilitat-fiscalitat,
noves tecnologies de la informació, responsabilitat social
corporativa, gestió de tresoreria, valoració d’empreses,
gestió del talent,...

Entre les principals conclusions del Congrés cal destacar les
següents:
– Normes Internacionals d’Informació Financera: En aquest

terreny es constata que els grups cotitzats ja estan formulant
comptes amb NIIF i, tot i les dificultats, l’adaptació compta-
ble s’ha fet correctament.
En la majoria de grups cotitzats la implantació de les NIIF ha
suposat un increment del benefici com a conseqüència,
bàsicament, de la menor amortització del fons de comerç i
de les despeses amortitzables.

– Intangibles: Està augmentant la sensibilitat de moltes
empreses de cara a mesurar, controlar i gestionar el seu capi-
tal intel·lectual.

– Control de gestió: Les darreres tendències en control fan
que les empreses tendeixin a implantar eines com el quadre
de comandament integral, sistema de costos ABC, preus de
transferència, i una utilització important de les noves tecno-
logies de la informació.

– Bon govern, responsabilitat social corporativa i transparèn-
cia: Els esforços que les empreses estan realitzant en aquest
camp, independentment que en alguns casos són el simple
efecte d’una moda, són importants i són la conseqüència
lògica dels escàndols comptables. Està augmentant la utilit-
zació de les memòries de sostenibilitat, comptabilitat
mediambiental, els codis d’ètica, els comitès d’auditoria i els
manuals de bon govern.

Per acabar és oportú destacar l’important esforç de col·labo-
ració realitzat tan des del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, que ha treballat activament perquè el I Congrés
Català de Comptabilitat i Direcció hagi estat una realitat.
Finalment només em queda emplaçar-vos a tots al II Congrés
Català de Comptabilitat i Direcció que se celebrarà l’any
2007 a l’IESE.

Ramon Bastida 
Economista i coordinador del Primer Congrés Català 

de Comptabilitat i Direcció

El Congrés ha ofert 
la possibilitat 
d’escollir entre 33
sessions de treball 
i 6 conferències
plenàries



La creixent dependència dels països desenvolupats respecte
dels subministraments dels països emergents
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L’aprovisionament dels països desenvolupats de béns proce-
dents d’Àsia i Àfrica no és nou. Des de fa segles els països euro-
peus han mantingut un comerç intens amb països d’ultramar
que els subministraven primeres matèries. Tanmateix, en els
darrers anys aquest fenomen ha adquirit noves dimensions.
S’ha accelerat quant a volum i, també, s’ha generalitzat, tant
pel que fa a països que en fan ús, d’una banda o de l’altra, com
pel que fa a productes sobre els que s’actua. En aquest darrer
sentit, les primeres matèries han donat pas a components, béns
finals complexos, línies de fabricació o factories complertes i,
cada vegada, més serveis. La necessitat de reduir costos i preus
per la pressió continua de la competència està determinant una
transformació accelerada i profunda de les relacions comercials
i productives inter-països i inter-continents. Aquesta té com a
principals perjudicats els països desenvolupats, en forma de tan-
cament de fàbriques i pèrdues de llocs de treball, i com a bene-
ficiaris els anomenats països de baixos costos.

Amb l’objectiu d’analitzar les compres directes que realitzen
els països industrialitzats en països de baixos costos –“sour-
cing”–, la consultora Accenture va realitzar en el mes d’agost
passat un informe basat en una enquesta a 238 responsables
de compres de grups europeus i nord-americans representa-
tius de 14 països1.

Un 22% dels directius que ha contestat apunta que té més de 10
anys d’experiència en comprar a països de baixos costos, un 23%
fa entre 5 i 10 anys que se subministren, un 11% entre 3 i 5 anys
i un 56% uns 3 anys. La meitat dels que encara no s’aprovisionen
d’aquests països té previst fer-ho en els propers tres anys. La
incidència positiva d’aquesta estratègia es palesa, clarament, en
els costos de les empreses. Així, per exemple, l’índex de preus d’a-
provisionament de les companyies consultades s’ha reduït des del
100 l’any 2000 al 96 el 2003. Val a dir que si el 2004 les despe-
ses globals d’aquests grups en subministrar-se en països de bai-
xos costos era de 70.200 milions de dòlars, el 2007 aquesta xifra
s’incrementarà gairebé un 85%, fins a situar-se en 129.600
milions de dòlars.

De manera destacada, el principal motiu per adquirir a aquests
països és la possibilitat de reduir costos. De fet, les companyies de
la mostra analitzada esperen que els estalvis obtinguts per aques-
ta via s’incrementin un 37,5% en els propers tres anys. Sorprèn
l’escassa importància que té com a factor impulsor l’accès a béns
i serveis d’elevada qualitat. Altres raons a favor del “sourcing” són
la seguretat de primeres matèries i la creació de capacitats de pro-
ducció addiccionals destinades a abastir els nous mercats emer-
gents. Cal afegir que molts dels responsables que han contestat
consideren que el subministrament en aquests països atorga a les
seves companyies un avantatge competitiu i és una part vital del
seu programa d’aprovisionament a llarg termini.

Generalment, en els països de baixos costos les companyies
compren béns intermedis, seguits de serveis comercials, equi-
pament i maquinària industrial, i primeres matèries. S’observen,
no obstant, diferències entre les empreses europees i les nord-
americanes. Les primeres se subministren en major proporció
que les segones de productes semimanufacturats i d’equips i
maquinària industrial, mentre que aquestes últimes s’aprovisio-
nen més que aquelles de serveis comercials i de tecnologia.

Xina és el principal proveïdor per a les companyies europees i
nord-americanes. Per a un 19% de les primeres i un 23% de les 

segones aquest país encapçala els subministradors de baixos cos-
tos més importants. Tanmateix, s’ha de destacar que mentre que
les empreses europees veuen a la Xina com un proveïdor d’ele-
ments tradicionals, com materials i components, les nord-ameri-
canes la consideren com a font de productes finals, cas de béns
de consum duradors, i, també, de serveis comercials.

Pel que fa els restants països subministradors, cal apuntar que les
companyies es decanten per proveïdors localitzats geogràfica-
ment aprop. Així, les empreses europees prefereixen l’est d’Eu-
ropa (República Txeca, Polònia i Hongria), font de parts i
components, d’equips i maquinària industrial, i de tecnologia.
Per la seva part, els grups nord-americans es decanten pels paï-
sos llatinoamericans (Mèxic, Argentina i Brasil), d’on obtenen
una major diversitat de béns, tant manufacturats com primeres
matèries. L’única excepció a això és l’Índia, segon subministrador
per als grups nord-americans, cosa que s’explica per la capacitat
d’aquest d’oferir tecnologia de qualitat alta i serveis comercials.
En els propers anys les companyies consultades intentaran
reduir les seves despeses en subministres interns i aprovisio-
nar-se cada vegada més de països de costos baixos. Concreta-
ment, preveuen que la proporció de la seva despesa total en
compres realitzades dins el seu país d’origen es redueixi del
45% al 36%. Els majors beneficiaris d’això seran la Xina i els
països de l’est d’Europa, llatinoamericans i del sud i centre
d’Àsia. Per exemple, la proporció de despeses efectuades en
l’est d’Europa passarà de suposar el 6% a ser l’11% i les rea-
litzades en l’est d’Àsia del 6% al 10%.

Generalment, les companyies que s’aprovisionen de països de
baixos costos estan satisfetes amb la seva experiència. La
reducció de costos és la principal font de satisfacció, i així ho
afirma un 86% de les empreses consultades. Un 40% d’elles
palesa, també, satisfacció en l’àmbit de la qualitat i un 33%
pel que fa a la fiabilitat dels terminis de lliurament. Els camps
en què es revela una major insatisfacció són el termini de lliu-
rament i la innovació de producte.

Atenent als costos, la qualitat i la fiabilitat dels terminis de lliu-
rament, els països millor avaluats pels enquestats són la Xina i
la República Txeca, mentre que, pel contrari, la pitjor nota
correspon a Rússia.

Ángel Hermosilla
Economista i responsable de la Secretaria Económica del CEC

1 “Where East Meets West: Driving High Performance in Low-
Cost Country Sourcing”, 2005.

MILLORS I PITJORS PAÏSOS DE BAIXOS COSTOS 
EN FUNCIÓ DEL COST, LA QUALITAT I EL TERMINI 
DE LLIURAMENT DELS SUBMINISTRES (% de respostes)
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En el si de la Comissió d’Economia de Medi Ambient del
Col·legi d’Economistes de Catalunya es va detectar que gran
part de les memòries de sostenibilitat que pressenten les
empreses, no disposen d’indicadors econòmics de sostenibili-
tat suficients per reflectir l’impacte econòmic de les organit-
zacions en clau de sostenibilitat. Aquest indicadors van més
enllà dels indicadors financers habituals i estan menys desen-
volupats. I és per això que es va evidenciar la necessitat de fer
un estudi que aprofundís i proposés un conjunt de continguts
mínims, amb l’objecte d’ajudar a les empreses a resoldre
aquest apartat de la Memòria de sostenibiltat. 

D’aquesta manera el Col·legi d’Economistes de Catalunya vol-
gué significar-se en un tema tan actual, com és la sostenibilitat,
i supera la fase de discussió teòrica, tot intentant proporcionar,
en l’àmbit d’actuació dels economistes, eines útils que els per-
meti entendre millor les implicacions que es deriven de la soste-
nibilitat, per ampliar i millorar les seves tasques professionals.

L’objectiu del estudi és proporcionar un punt de referència a les
empreses i als professionals encarregats de fer les Memòries de
Sostenibiltat, en l’apartat econòmic no obstant els destinataris
finals són tant les persones relacionades amb la seva elabora-
ció, ja siguin personal de l’organització o consultors externs,
com els interlocutors de les parts interessades. Igualment, és
una via d’aproximació per tots aquells economistes que vulguin
aprofundir en l’aplicació pràctica del concepte “ sostenibilitat “

Les Memòries de Sostenibilitat estan en un procés d’evolució i
normalització, aquest estudi constitueix un avanç que proporcio-
na un esquema d’indicadors i elements per objectivar el debat.
Convé incidir entre allò que significa econòmic i allò que significa
financer, allò que significa una visió limitada de l’impacte econò-
mic d’una empresa i allò que representa un impacte global.

Després d’un procés de validació format per un comitè de
diversos professionals, es va lliurar a la Junta de Govern, i es
va acordar fer una publicació amb el patrocini del Banc de
Sabadell. El 4 de maig es va presentar en el si d’una jornada.
A tots els que us interessi un exemplar podeu demanar-lo al
Col·legi i per a qualsevol aclariment o comentari podeu
adreçar-vos a la Comissió de Medi Ambient.

Paral·lelament al desenvolupament de l’estudi es va participar
en les sessions del Grup de Treball Memòries de Sostenibilitat
del VII Congrés Nacional de Medi Ambient CONAMA, format
per més de 15 representants d’institucions i empreses que ja
tenen experiència en la publicació de Memòries de Sostenibili-
tat. En el grup vam dur a terme una enquesta, adreçada als
directors financers de les empreses participants, per conèixer la
seva opinió sobre la similitud entre aquestes i els comptes
anuals, la suficiència d’informació comptable per explicar els
aspectes econòmics de la sostenibilitat i les possibilitats del trac-
tament d’intangibles.

Iñaki Gili, Marta Roca, Josep M. Salas
Economistes, membres de la Comissió del Medi Ambient

Apunts de legislació
• Aprovat l’avantprojecte de llei sobre l’avaluació dels efectes

de determinats Plans i Programes en el Medi Ambient. 

Noticies d’interès
• La Patronal CECOT presenta la primera Guia Espanyola

sobre Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en les PIME.
(Europa Press 12/5).

• La inversió mundial en els índex de Sostenibilitat de Dow
Jones ha superat els 3.000 milions, demostra el creixent
interès de l’inversor per saber que el seu diner financia
empreses que es preocupen per alguna cosa més que el divi-
dends.(Cinco Dias 19-4).

• Més de 34.000 negocis catalans passaran examen abans del
2007 per tenir llicència ambiental. (La Vanguardia 31-3).

• A les empreses els preocupa l’impacte comprable dels Drets
de CO2 en els seus Resultats. (Expansión 19-3).

• Medi Ambient demana un marc legislatiu de referència amb
indicadors d’RSC que els ministeris puguin fer servir. (Cinco
Dias-Expansión 8/4).

Esdeveniments
El 26 i 27 de maig es va celebrar el primer Congrés de l’Associació
Catalana de Comptabilitat i Direcció “Comptabilitat Medio Ambien-
tal en la regulació Espanyola. Gestió Medio Ambiental. Informe de
Sostenibilitat”; vam pendre part en la taula “Indicadors econòmics a
la Memòria de Sostenibilitat. Comentaris a una proposta”.

Comissió d’Economia del Medi Ambient
La Comissió ha estat molt activa en aquests últims temps i us
dono les gràcies des de l’Informatiu perquè la participació ha
millorat considerablement.
• El 27 d’abril es va reunir la Comissió (que es va engrandint)

per informar-vos de l’estudi i es va repartir un CD amb l’es-
tudi complet a tots els assistens.

• L’aula d’economia ambiental ha organitzat 5 jornades d’In-
formació ambiental conjuntament amb el deganat del
Col·legi de Registradors de Catalunya, estructurat en ses-
sions de treball d’aforament limitat i adreçat a professionals.
Dimecres 20/4 Sòls Contaminats. Dimecres 27/4 Respon-
sabilitat Social Corporativa.
Dimecres 11/5 El Protocol de Kioto. Dimecres 18/5 Siste-
mes de Gestió Medi Ambiental.

• Dimecres 25/5 Sessió de Cloenda: Sostenibilitat en l’era del
coneixement, sessió oberta amb la conferència : La informació
ambiental i les noves tecnologies a càrrec del Sr. Jorge Reque-
jo del Col·legi de Registradors. A continuació Taula Rodona amb
la participació de la Il·lustríssima Sra. Núria Buenaventura dipu-
tada de l’àrea de MA de la Diputació de Barcelona, del Sr. Joan
Rafols economista, president de la Comissió de Medi Ambient,
del Sr. Ramon Roca president de la Fundació Forum Ambien-
tal, del Sr. Antonio Giner registrador de la propietat, de la Sra.
M. Rosa Rovira secretària de l’Institut de Ciència i Tecnología
Ambientals UAB. Va actuar de moderador el Sr. Josep Lluis Sala-
zar del Secretariat de Medi Ambient del Col·legi de Registradors.
Va clausurar l’acte l’Hble Sr. Salvador Milà i Solsona, conseller
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
A continuació un sopar-treball amb tots els ponents i pro-
fessors de les 5 jornades.

• El 31 de maig la reunió de la comissió.
Com sempre repeteixo benvinguts als nous i a tots els que us engres-
queu contacteu amb el correu martaroc.ind@economistes.com 

Marta Roca i Lamolla
Economista, membre de la Comissió del Medi Ambient

Disseny de continguts mínims del apartat econòmic de la Memòria
de Sostenibilitat



No
tic

ia
ri 

d’
au

di
to

ria

Jornada Tècnica d’Auditoria i normativa d’auditoria
El passat 12 de maig va tenir lloc la Jornada Tècnica d’Auditoria,
que va estar presidida pel degà Il·lustre Sr. Jordi Conejos que va fer
l’obertura juntament amb el Sr. Joan Amat i el Sr. Efrén Álvarez.

La primera sessió va anar a càrrec del president del REA, el Sr.
Efrén Álvarez, que va exposar la nova guia d’auditoria, que
intenta donar resposta als problemes que els auditors afrontem
avui en dia, principalment relacionats amb els riscos de les
empreses. Aquesta guia segueix les noves Normes internacio-
nals d’auditoria (315, 330) que surgeixen com a resposta als
escàndols financers recents (Enron, Parmalat, etc.) i que, en
definitiva, i de forma resumida tracten d’identificar i d’avaluar
els riscos de l’empresa auditada i respondre a ells mitjançant
procediments específics d’auditoria per obtenir un nivell de
confiança alt en el treball de l’auditor. La guia és un document
molt útil des del punt de vista pràctic ja que incorpora annexos
que ens mostren exemples de com documentar molts dels
aspectes relacionats amb un treball d’auditoria com ara la
importància relativa, la revisió analítica, el coneixement de l’en-
titat, avaluació de riscos, memoràndum de planificació, etc.

La segona sessió que va ser de molt interès per la qualitat i el
prestigi dels ponents, va tractar dos temes principals.

1r) La reforma comptable. La implantació de les normes inter-
nacionals d’informació financera en el si de la Unió Europea
és un procés que es va iniciar el 1995, que es va reconfir-
mar el 2000 i que els reglaments europeus (1606/2002 del
Parlament europeu, 1725-2003 de la Comissió, etc.) fan
que avui aquest projecte quedi plasmat en textos legals. A
nivell espanyol aquest procés també ha començat (Llei
62/2003) mitjançant la redacció de nous articles de la Llei
d’auditoria, de la Llei de societats de responsabilitat limita-
da i del Codi de comerç, però el gruix de les modificacions
necessàries per harmonitzar la nostra regulació comptable
interna encara està per venir i s’espera que entri en vigor a
partir del 2007. Aquesta reforma abastarà tant les lleis mer-
cantils com el pla general de comptabilitat.

2n) Consolidació per unitat de decisió. La Llei 62/2003 va
introduir una modificació molt important sobre el concep-
te de grup a efectes de formulació de comptes consolidats.
La definició aportada atén més al fons que no a la forma i
té per objecte ampliar l’àmbit del que fins ara es conside-
rava grup a efectes de consolidació. El concepte fonamen-
tal introduït és el d’unitat de decisió, és a dir, hi haurà un
grup sempre que existeixi una direcció única o coordinada
entre vàries societats o persones físiques. Aquest concepte
necessita una adequada interpretació per portar-lo a la
pràctica i la major part d’experts i d’institucions estan
actualment treballant en això. Podem trobar articles del Sr.
Tua, del Sr. Cañibano, del Sr. Gonzalo Ángulo, etc. que
poden ajudar-nos a l’hora d’interpretar aquest concepte de
grup fins que no sigui definit clarament per l’ICAC.

Els diferents ponents van parlar del següent:
La Sra. Florentina Ros (subdirectora general de l’ICAC) va
donar una idea de les pautes generals de la reforma compta-
ble a Espanya tot tenint com a marc el dret comptable euro-
peu, i ens va avançar quines seran les línies bàsiques de
reforma previstes per al futur que, en definitiva, es resumeixen
en reformar la comptabilitat espanyola per adaptar-la a l’a-
doptada per Europa (NIC/NIIF), és a dir, continuar amb el pro-
cés de convergència que ja ha estat iniciat. Ens va parlar
també que ja han estat preparats els esborranys de modifica-
ció dels articles 34 a 49 del Codi de comerç i dels articles 171

a 202 del TRLSA. Ens va dir que quan aquests esborranys
puguin ser publicats, l’ICAC els sotmetrà a informació pública
a través de la seva pàgina web.
El Sr. Luis Fernàndez del Pozo, com expert en temes jurídics
i en la seva condició de registrador mercantil, ens va parlar dels
problemes de definició jurídica del concepte de grup de socie-
tats. Van ser molt interessants les dades que va donar referides
a l’exercici 2004 que, principalment, van consistir que van
depositar els seus comptes anuals un total de 993.809 empre-
ses a tot Espanya (si comparem aquesta dada amb les societats
que existeixen a Espanya, més de 2 milions, es posa de mani-
fest la quantitat que no depositen els seus comptes). Una altra
dada singular va ser que únicament en l’exercici 2004 es van
depositar 2.129 comptes consolidats en el registre mercantil.
Crec que aquesta dada és significativa que els empresaris
intenten eludir la formulació i dipòsit dels comptes consolidats,
cosa que és un fet molt important a considerar davant la refor-
ma de l’article 42.1 del Codi de comerç, en el qual s’amplia el
concepte de grup de societats, els empresaris a partir d’ara
seguiran aquesta normativa?
El Sr. Fernández del Pozo va exposar la conveniència que la nor-
mativa exigeixi als administradors manifestar-se en relació a la
pertinença o no a un grup, sota la seva nova definició, i que s’a-
dapti a la normativa a fi i efecte que els grups hagin d’inscriure’s
en el Registre Mercantil com si d’una societat es tractés.
El Sr. Francesc Gómez (professor universitari) va parlar de qui està
obligat a consolidar amb la normativa actual i va fer referència a la
Llei 62/2003 i a la circular del Banc d’Espanya 4/2004, que són tex-
tos de referència sobre la base dels quals es pot definir el nou con-
cepte de grup. Va plantejar la problemàtica de les distintes
interpretacions de grup segons la normativa fiscal i mercantil, i que
seria desitjable que aquestes convergeixin.
Va tancar la sessió el Sr. Jacint Ros Hombravella, síndic de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, qui ens va parlar de les
enormes possibilitats de col·laboració entre els òrgans de con-
trol intern i extern del sector públic i els auditors privats. Els dos
punts més importants que va introduir van ser, d’una banda que
per col·laborar en l’àmbit del sector públic és necessària una
adequada solvència tècnica per part de l’auditor privat i per
altra, la necessitat d’establir plans de col·laboració entre els
organismes de control i els auditors privats per poder cobrir
l’objectiu de sotmetre a una transparència informativa més gran
a les diferents entitats del sector públic.

ÚLTIMES DISPOSICIONS D’AUDITORIA (BOICAC 60)

A títol informatiu us recordem que en l’últim BOICAC es publi-
quen tres normes tècniques d’auditoria definitives (que no
difereixen de les provisionals ja publicades)
– NTA d’elaboració de l’Informe complementari al d’auditoria

de comptes anuals de les empreses de serveis d’inversió i els
seus grups.

– NTA sobre utilització de tècniques de mostratge i d’altres
procediments de comprovació selectiva.

– NTA sobre altra informació inclosa en documents que acom-
panyen als comptes auditats.

Encara que no siguin disposicions d’auditoria, és important
destacar l’annex al BOICAC 60 on es recullen els reglaments
publicats el desembre de 2004 pels quals la CE adopta deter-
minades normes internacionals de comptabilitat.

Agustí Saubí Roca
Economista i vocal REA Catalunya
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El dia 21 de febrer va entrar en vigor el Reial Decret 87/2005, de
31 de gener, (BOE 1-02-2005) que ha introduït modificacions en
el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, en el Reglament
dels Impostos Especials i en el Reglament que regula les obliga-
cions de facturació.

La modificació que regula les obligacions de facturació és la més
important, i possiblement també la més esperada, donats els
nombrosos problemes pràctics sorgits amb el Reglament de Fac-
turació aprovat pel Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L’IVA

1. Modificació de la base imposable en el supòsit de Concurs
de creditors:

S’adapta l’article 24 del Reglament de l’IVA a la terminologia introduïda
amb l’entrada en vigor, l’1-09-2004, de la nova Llei Concursal (la qual ha
suposat la desaparició dels procediments de suspensió de pagament i
fallida i la seva substitució pel procediment de concurs de creditors).
La modificació de la base imposable quan es dicti auto judicial de
declaració de concurs del destinatari de les operacions subjectes a
l’IVA, quedarà condicionada a l’acompliment dels següents requisits:
1. Les operacions han d’haver estat facturades i anotades en el llibre-

registre de factures expedides pel creditor en temps i forma.
2. El creditor haurà de comunicar a l’Administració Tributària, en el

termini d’un mes, comptat des de la data d’expedició de la factura
rectificativa, la modificació de la base imposable, fent constar que
s’acompleixen les regles 1a i 2a de l’apartat cinc de l’article 80 de
la Llei de l’IVA.

3. A aquesta comunicació s’adjuntaran els següents documents:
– Còpia de les factures rectificatives.
– Còpia de l’auto judicial de declaració de concurs del destinatari

de les operacions.

ATENCIÓ: La modificació no pot realitzar-se després de transco-
rregut el termini d’un mes, a comptar des de l’última de les
publicacions acordades en l’auto, dins de les quals, amb caràc-
ter obligatori, estableix l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei Con-
cursal, és a dir, BOE i diari de màxima difusió a la província on
tingui el deutor el centre dels seus principals interessos i el
domicili fiscal.

2. Materials de recuperació i operacions d’arrendament financer:
Es permet a les empreses que realitzin lliuraments de materials de
recuperació, acollir-se al mecanisme de devolució mensual de l’IVA
que regula l’article 30 del Reglament de l’IVA.
També podran acollir-se a la possibilitat de devolució mensual els
empresaris que realitzin operacions d’arrendament financer.

3. Rectificació de les anotacions registrals:
Es modifica l’article 70 que regula l’anotació registral de les factures,
aclarint els supòsits en què procedeix la rectificació de les anotacions
registrals, això és, quan els empresaris o professionals hagin incorre-
gut en algun error material a l’efectuar les anotacions registrals. Amb
la modificació introduïda, la rectificació ha de realitzar-se quan finalit-
zi el període de liquidació a fi que per a cada període de liquidació
quedi clar el corresponent impost meritat i suportat una vegada efec-
tuada la rectificació.

4. Liquidació de les operacions assimilades a les importacions:
El sistema de liquidació de les operacions assimilades a les importa-
cions es modifica en una important novetat, que consisteix en què la
quota meritada per aquestes operacions es pot deduir en el mateix
període en què s’ingressi.
Les operacions assimilades a les importacions són les que es refereixen a:
a) Incompliment de les exempcions relatives a vaixells i aeronaus.
b) Béns adquirits a l’empara dels règims diplomàtic i consular.
c) Cancel·lació de les situacions relatives a les àrees exemptes i règims

suspensius.

MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT QUE REGULA 
LES OBLIGACIONS DE FACTURACIÓ

L’article 13 del Reglament regula l’expedició de factures rectificatives.

La nova redacció de l’article 13 manté una part dels requisits que s’e-
xigeixen pels documents de rectificació però amb l’excepció que els
esmentats documents poden indicar directament la rectificació
amb independència del seu signe, i s’habilita la seva expedició amb
imports negatius.

La modificació dels supòsits en els quals s’ha d’expedir factura o docu-
ment substitutiu rectificatiu queda com segueix:
a) En els casos en què la factura o document substitutiu original no com-

pleixi algun dels requisits establerts en els articles 6 o 7 (lloc i data d’ex-
pedició, nom o raó social de l’expedidor i del destinatari, etc...)

b) En els casos que les quotes impositives repercutides s’hagin deter-
minat incorrectament o s’hagin produït les circumstàncies que
donen lloc a la modificació de la base imposable contemplades en
l’art. 80 de la LIVA (descomptes i bonificacions atorgats amb pos-
terioritat a l’operació realitzada, operacions que queden sense
efecte per resolució ferma, judicial o administrativa o ajustat a Dret
o als usos de comerç, en els casos d’operacions que quedin afec-
tades per Concurs de creditors i quan els crèdits corresponents a
les quotes repercutides per les operacions gravades siguin total-
ment o parcialment incobrables).

No és necessària l’emissió de document rectificatiu en els supòsits de
devolució d’envasos i embalatges, si es realitzen posteriors operacions
amb el mateix destinatari sempre que el tipus impositiu aplicable a
totes les operacions sigui el mateix.

La rectificació pot realitzar-se amb independència que el seu resultat
sigui positiu o negatiu.

Es podrà efectuar la rectificació de vàries factures o documents subs-
titutius en un únic document de rectificació, sempre que s’identifi-
quin totes les factures o documents substitutius rectificats, llevat en
els supòsits en què la modificació de la base imposable vingui deter-
minada per la concessió de descomptes o bonificacions per volum
d’operacions, en els quals simplement caldrà la determinació del perí-
ode a què es refereix.

La factura o document substitutiu rectificatiu haurà de complir amb
els requisits que s’estableixen per a la facturació en els articles 6 i 7 i,
a més, haurà de fer-se constar la seva condició de document rec-
tificatiu i la descripció de la causa que motiva la rectificació.

MODIFICACIONS DEL REGLAMENT D’IMPOSTOS ESPECIALS

Es modifica, a partir de l’1 d’abril de 2005, l’apartat 2 de l’article 41
del Reglament, per harmonitzar els dígits que constitueixen el Codi
d’Activitat i de l’Establiment (CAE), que identifica, en matèria dels
impostos especials de fabricació, una determinada activitat i l’establi-
ment on s’exerceix, per homogeneïtzar l’estructura d’aquest codi a la
normativa de la Unió Europea, afegint-se als codis actuals quatre zeros
davant perquè tinguin tretze caràcters. Les lletres ES configuraran el
dos primers caràcters.

ENTRADA EN VIGOR

L’entrada en vigor ha estat el dia 21 de febrer de 2005 llevat les modi-
ficacions relatives a la rectificació de les anotacions registrals, i a l’ex-
pedició de factures i documents substitutius rectificatius que serà
aplicable als documents expedits a partir de l’1 de gener de 2004.

Ricard Viña
Economista, assessor fiscal del CEC

Modificacions en els Reglaments de l’Impost sobre el valor afegit,
dels impostos especials i en el Reglament regulador de les obligacions
de facturació
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Quadern de navegació 
E-ECONOMISTES

A primers de maig,
el Col·legi va posar
en marxa una nova
iniciativa destinada
a millorar els canals
de comunicació amb
els col·legiats. 
e-economistes és
un butlletí electrò-

nic, que, inicialment tindrà una periodicitat mensual, que s’en-
viarà a tots els col·legiats. Aquest butlletí recollirà tot un seguit
d’informacions útils en el treball diari de l’economista i també
l’activitat del Col·legi.
El butlletí s’estructura en 6 àrees:
Notícies: recull de les principals notícies econòmiques publi-
cades en diferents mitjans o generades pel propi Col·legi.
Opinió i doctrina: un espai destinat a recollir l’opinió d’ex-
perts en economia, articles de fons, amb l’objectiu de difon-
dre coneixement.
Gestionant despatxos: un apartat destinat a aportar conei-
xement i formació pels despatxos professionals.
Com, què i quan: aquest apartat incorporarà petits articles
d’ajuda destinats a respondre preguntes sobre temes molt
concrets de determinades problemàtiques professionals.
Recull legislatiu: recull de les principals novetats legals apa-
regudes.
Agenda: recull dels principals actes, organitzats o no pel
Col·legi i que puguin ser d’interès per als col·legiats.
El butlletí electrònic es recolza en la web www.e-economis-
tes.com on s’emmagatzemen totes les informacions publica-
des per ser consultades a posterioritat. Aquesta web incorpora
un potent cercador per facilitar la tasca de localitzar determi-
nades informacions.

WEBOFFICE

El Col·legi, a través
del seu departa-
ment d’informàtica
segueix treballant
per millorar els ser-
veis relacionats amb
les noves tecnolo-
gies que s’ofereixen.

Fruit d’aquesta tasca és el nou correu web. A partir d’ara, els
usuaris del Servei Connecta’t tenen al seu abast una nova pla-
taforma web per gestionar el seu correu electrònic. A diferèn-
cia de l’anterior, aquesta nova eina incorpora noves
prestacions com una substancial millora de l’agenda de con-
tactes, un dietari, un bloc de notes i un apartat de gestió de
tasques. Tot, sota un entorn de treball amigable i accessible
tant des la web del Col·legi com des de l’adreça http://webof-
fice.economistes.com

LES CENT MILLORS WEBS DE L’ANY 2005

Fa ja nou anys que la International Academy of Digital Arts
and Sciences (www.iadas.net) lliura anualment els premis
Webby (www.webbyawards.com) a les millors experiències en
el terreny de les pàgines web. Els guardons, dividits en un
premi popular per vot electrònic i un altre d’atorgat per un

jurat especialitzat, es donen en una seixantena de categories
a webs en anglès de tot el planeta. La màxima distinció, com
ja comença a ser habitual, l’han rebuda el cercador Google
(www.google.com) i el bloc col·lectiu Boing Boing
(www.boingboing.net). També han rebut distincions bé del
públic, bé del jurat, webs i iniciatives com l’espectacular ani-
mació The Meatrix (www.themeatrix.com), BookCrossing
(www.bookcrossing.com), Cnet (www.cnet.com), BBC News
(http://news.bbc.co.uk), Virgin Radio (www.virginradio.co.uk)i
la pàgina de la CIA... en la categoria de reclutament laboral
(http://cia.gov/employment/index.html).

NOU DE CADA DEU ORDINADORS TENEN FITXERS ESPIES

Segons un informe elaborat per Webroot (“State of Spywa-
re”), quasi nou de cada deu ordinadors té instal·lat programes
espia. L’informe es basa en dades estadístiques i amb l’anàlisi
de més d’un milió d’ordinadors personals (d’ús domèstic) i de
35.000 ordinadors d’empreses. 
En el 88% de totes les màquines analitzades s’hi ha trobat
diferents programes espies instal·lats. Segons Webroot, un
PC pot arribar a tenir una mitjana de 18 cookies i 7 petits pro-
grames de tipus publicitari (que presenten sense que en tin-
guem coneixement webs d’anuncis) o de monitoreig de
sistema (detecten quin sistema tenim, quines webs visitem,...)
i, fins i tot, petits programes que detecten les paraules claus
que teclegem en determinades webs. 
De totes les aplicacions espia detectades per Webroot, la més
agresiva sembla ser l’anomenada Cool Web Search, que fins
ara, ja presenta fins a 107 variacions diferents i que està pre-
sent en un 8,2% de les màquines analitzades. Altres aplica-
cions que tenen una gran difusió són Gator, 180Search i
Powerscan., totes elles amb diferents graus de perillositat.
Aquest informe, però, va més enllà i ha detectat 4.294 webs
que tenen unes 89.806 pàgines dissenyades per infectar ordi-
nadors visitants amb programes espia. 
Amb tot, això obliga a no només protegir el nostre ordinador
amb un antivirus sinó també amb un programa que detecti i
impedeixi l’accés d’aquests espies al nostre PC.
Sobre aquest tema trobareu més informació a la web InfoSpy-
ware (www.forospyware.com) o en l’article publicat a la revista
electrònica Noticas.com (http://noticias.com/index.php?action
=mostrar_articulo_colaborador&id=61676&IDCanal=1I ).
Com a programes anti-spyware, els més comuns són l’Ad-
Aware, l’SpyBot, l’AntiSpyware o el novíssim Microsoft AntiSpy-
ware (en fase de proves encara).
A la web de Softonic (www.softonic.es) podeu obtenir ver-
sions d’aquests programes.

Departament d’Informàtica del CEC

AVÍS PELS USUARIS DEL SERVEI CONNECTA’T

Hem detectat que molts col·legiats que en el seu moment van demanar el
Servei Connecta’t, ara no l’estan fent servir. Des del Departament d’In-
formàtica del Col·legi tenim la voluntat que aquest servei funcioni correc-
tament per tant, demanaríem a tots aquests usuaris que actualment no el
fan servir però el tenen demanat que contactin amb el Col·legi o amb el
servei tècnic d’atenció al col·legiat de RECOL (902 455 466) per tal de solu-
cionar els problemes que puguin tenir en la configuració i ús del mateix o
bé que ens comuniquin que no el volen fer servir per tal que anul·lem el seu
mail. Fent-ho, podem optimitzar més el funcionament del servidor i reduir
costos, més amb l’aplicació del nou filtre anti-spam que té un cost anual
per usuari.
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El passat 1 de Juny es va fer l’acte de celebració dels 25 anys

d’Economia de la Salut al nostre país en un acte presidit per

l’Excm. J. Moreso, rector de la Universitat Pompeu Fabra; l'H-

ble.  Sra. Marina Geli, consellera de Salut i el director general

de Cohesió de l'SNS l’Il·lustre Alfonso Jiménez.  Cal recordar

que aquests 25 anys es deuen principalment a la col·laboració

del Col·legi d’Economistes de Catalunya, adherit a l’acte de

celebració, qui va celebrar la primera trobada d’economistes

de la salut dins del primer Congrés d’Economia i Economistes

de Espanya.

En aquest acte el professor Vicente Ortún va fer una ponèn-

cia de recull de les principals aportacions de l’economia i en

particular de l’economia de la salut en la presa de decisions

polítiques, que per motius de llargà-

ria no podem reproduir en aquest

espai. No obstant, crec que val la

pena recollir algunes de les seves

aportacions. 

L’Insalud i les primeres transferències

a les comunitats autònomes 1978, la

reforma de l’atenció primària 1984, la

Llei General de Sanitat de 1986

(Ernest Lluch), el finançament fona-

mentalment impositiu a partir de

1989, l’Informe Abril de 1991, la Llei

del Medicament i el finançament

selectiu de medicaments de 1993, l’ordenació de prestacions

del Sistema Nacional de Salut de 1995, són entre moltes altres

polítiques les que han estat fortament influenciades per eco-

nomistes o per les seves idees. No obstant com el mateix pro-

fessor Ortún recull queda encara molt per veure, i jo em

quedo personalment amb algunes d’elles: com la relació entre

creixement i salut, l’adequació de les institucions a la gestió

pública, als mecanismes de quasi competència i mercat, l’ex-

plicació de prioritats utilitzant valoracions socials i considera-

cions clíniques, o la distinció entre igualtat i equitat (en molts

casos imperceptibles per una gran part de la nostra societat). 

Per sort, l’economia de la salut no només ha influenciat a la

classe política, sinó que tot i les complicacions, també ha

aconseguit convèncer a part de la professió mèdica, en un

concepte, que va recollir molt bé el Dr. Joan Rodés que for-

mava part de la taula rodona. Aquest concepte és la distinció

entre ètica social i ètica individual, entès a través del concep-

te de cost d’oportunitat, ja que el temps i recursos que es

dediquen a un malalt, cal recordar, es deixen de fer-ho en la

resta de malalts. I finalment, l’economia de la salut també ha

influenciat a la ciència econòmica, dotant de la importància

que es mereix al concepte d’asimetria informativa, tal i com va

recordar el professor Andreu Mas-Colell un altre dels ponents

de la taula rodona. 

La taula la tancaven la presidenta de l'Asociación Española de

Economía de la Salud (AES), la professora Beatriz Gonzalez, i

el director del Centre de Recerca en Economia i Salut de la

Universitat Pompeu Fabra el professor Guillem López. Ambdós

prou satisfets d’haver demostrat la importància del nostre país

al món (segons càlculs aproximats per V. Ortún en 5è lloc) dins

d’aquesta disciplina portant a Barcelona el V Congrés Mundial

d’Economia de la Salut (2000 participants de més de 60 paï-

sos) del 10 al 13 de Juliol, i les XXV Jornadas de Economía

de la Salud de l’AES, del 13 al 15 de

Juliol, a les quals des d’aquí us animo

a participar.

El V Congrés Mundial d’Economia de

la Salut organitzat pel CRES de la Uni-

versitat Pompeu Fabra pot ser una

bona oportunitat per a tots els eco-

nomistes a fi i efecte d'aprofundir en

temes com la inversió en salut i la

seva relació amb la pobresa dels paï-

sos (per a això s’ha dissenyat una

taula rodona amb Michael Grossman,

Indira Hirway i Xavier Sala-i-Martin),

les novetats en avaluació econòmica, envelliment i dependèn-

cia, la selecció adversa i l’assegurament, l’economia de l’enve-

lliment, entre d’altres, i escoltar al premi Nobel d’economia de

la l’any 2003, Daniel Kahneman sobre la relació entre l’eco-

nomia i la felicitat o la satisfacció dels individus.      

Només em queda felicitar a aquells que fa 25 anys van

començar i encara hi són, i dir-los que els que tot just comen-

cem som una mica més optimistes sobre el futur del sector

que el que ho són ells després de tants anys de “treball en un

entorn hostil” (en paraules d’Alam Williams).    

Referències:

V. Ortún. El impacto de la Economía de la Salud en la Política

y en la Gestión. Economía y Salud. Nº especial. Mayo 2005.

Jornadas AES: http://www.aes.es  

Vè Congrés Mundial d’Economia de la Salut: http://healthe-

conomics.org/barcelona 

Ivan Planas 

Vice-president de la Comissió d’Economia de la Salut

Reflexions sobre els últims 25 anys de l’Economia de la Salut





Resumint en una sola frase: “L’èxit de les
empreses al segle XXI consisteix en
estratègies ben implantades i sobre tot
ben formulades”1. 

Són normalment els recursos intangibles els
que determinaran l’èxit financer de l’estratè-
gia, tot i que els denominem intangibles
això no vol dir que no es puguin mesurar.
Els denominem intangibles per que no per-
tanyen a categories concretes de Actius, Pas-
sius, Ingressos o Despeses classificades en
els Balanços i els Comptes de Resultats.

Del Capital Intel·lectual s’han fet diverses
classificacions, però podem dir que totes
elles contemplen de manera central la
següent2:
Capital Humà:
– Competències: Coneixements i Habilitats.
– Actituds: Motivacions, Comportaments,

Conductes,...
– Agilitat Intel·lectual: Innovació, Imitació,

Adaptació, ‘packaging’,...  
Capital Estructural:
– Capital Procés: Filosofia de la direc-

ció, Cultura corporativa, Estructura
organitzativa, Procediments de treball,
Bases de dades, Mètodes i Sistemes de
direcció i gestió, Software, telecomu-
nicacions,..

– Capital Innovaciò: Tecnologia, Gestió,
Direcció, Estructura de R+D, Patents,
Copyright,...

Capital Relacional:
– Clients: Cartera de clients, satisfacció dels

Clients, Canals de distribució, Franquí-
cies, Fidelització, Marques comercials,...

– Proveïdors.
– Aliances estratègiques: Comercials, Tec-

nològiques, de Gestió.
– Protecció Legal.

Els diversos models de gestió del Capital
Intel·lectual es basen sempre en la matei-
xa assumpció: El resultat financer és una
conseqüència de la gestió dels diversos
actius intangibles que composen el Capi-
tal Intel·lectual.  

Així per exemple l’èxit en la xifra de ven-
des no prové de la fixació i persecució
dels objectius sinó que és efecte de diver-
ses activitats de l’enfocament client mesu-
rables amb dades i ratio del tipus:
– Satisfacció dels clients.
– Vendes per client.
– Clients perduts.
– Accessibilitat de l’empresa per telèfon o

mitjans electrònics.
– Durada mitjana de la relació amb el client.
– Grandària mitjana dels clients.
– Etc..

El Balanced Scorecard es pot utilitzar per
gestionar l’estratègia i per fer-la baixar des
de la corporació, a la companyia, a les
diverses unitats de negoci, a les àrees de
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Treballem en grup / Aula d’Economia

Desde l’Aula d’Economia ens hem proposat publicar en L’Informatiu resums
d’alguns dels cursos impartits, escrits tant per algun dels ponents com per algun
dels assistents. Esperem que serveixi a les persones que no han pogut assistir tot
coneixent temes que creiem d’interès per a la majoria dels economistes.

Gestionar el Capital Intel·lectual:
Formulació (ICBS) 
i Monitorització (BSC)
“El Futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. 
Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad” (Victor Hugo).

El desembre del 1998, vaig escriure el
següent en un article introductori sobre la
Gestió del Coneixement en aquesta mateixa
revista: “Avui a ningú li sorprèn escoltar que
el recurs més important d’una organització
és el seu personal. Però tot i que moltes
organitzacions ja assumeixen això, són enca-
ra molt poques les que s’adonen i exploten
el valor que tenen els coneixements acumu-
lats en aquestes persones, Know-How, expe-
riència, informació estructurada i acumulada.
(Altrament dit Capital Intel·lectual)”.

Prop de set anys desprès la gestió dels
intangibles, és a dir, la gestió del Capital
Intel·lectual s’ha convertit de ple dret en
un dels temes que han de ser-hi a l’agen-
da de qualsevol organització gran o petita.

El gràfic de Savage 1991 (gràfic 1), repro-
duït en aquest mateix article, ha deixat de
plasmar un nou paradigma i s’ha conver-
tit en un lloc comú citat i reconegut per la
comunitat científica, el món empresarial i
els àmbits i institucions polítics. Ja és una
assumpció que el segle XXI serà el segle
de la Societat del Coneixement, amb una
Economia basada en el Coneixement com
actiu clau per l’èxit. 

Després d’assistir al seminari sobre ‘la ges-
tió del Capital Intel·lectual’, impartit pels
professors Josep Maria Viedma, Miguel
Freire i Carles Vivas, el passat 7 d’abril a
l’Aula d’economia del Col·legi, vaig poder
ratificar de nou la meva visió sobre una
qüestió d’indubtable actualitat.
Nou de cada deu fracassos empresarials són
a causa d’una mala implementació de la
estratègia, així doncs quelcom falla de
forma sistemàtica en la implementació de
les estratègies empresarials. Aquest proble-
ma l’hem anomenat el gap estratègic. És a
dir, el gran forat que existeix entre la For-
mulació de l’estratègia i la seva execució.
Per altra banda parlar d’estratègia al segle
XXI és parlar de polítiques, accions i
decisions sobre el Capital Intel·lectual.
L’actual estat de l’art de la qüestió ens
permet fer ús de noves eines de gestió
per superar els principals obstacles de la
gestió estratègica del Capital Intel·lectual.
Com a conclusió del mencionat Seminari
podríem resumir:
– Per a una bona formulació de l’estratè-

gia no podem continuar refiant-nos del
SWAT anàlisi (DAFO: Debilitats, Ame-
naces, Fortaleses i Oportunitats), hem
de fer servir eines més precises i cien-
tífiques com l’ICBS (Intelectual Capital
Benchmarking System1).

– Per a la Implementació i monitorització de
l’estratègia no hi ha prou amb els seguiments
pressupostaris i d’objectius on només veiem
la part financera de l’empresa (la punta de
l’iceberg) i obviem l’actiu i el passiu intan-
gible (Capital Intel·lectual per diferència).
Resulta molt més precís i fiable per salvar
el gap estratègic utilitzar eines com el BSC
(Balanced Score Card) o l’Skandia Navigator.

Era agrícola
Era industrial
Era del coneixement

Gràfic 1: Savage 1991



gestió, fins a les persones. El BSC s’aprova
i es monitoritza pel Comitè de Direcció, és
utilitzat per mesurar el rendiment i el grau
d’implementació de les iniciatives estratègi-
ques fins al nivell departamental, finalment
els indicadors del BSC s’integren amb el
sistema corporatiu d’avaluació individual.
A la fi de l’article tornem al principi: Per
assolir l’èxit hem de fer servir ‘Estratègies
ben formulades’.

Però com assegurem que una estratègia està
o no ben formulada. El SWOT anàlisi inci-
deix només en allò que ja coneixem, ja sigui
una anàlisi interna o externa. És per això
que per poder assegurar que una estratègia
està ben formulada, des del punt de vista
del Capital Intel·lectual, és necessari un
mètode que transcendeixi el que ja conei-
xem i es recolzi en el Benchmarking i en les
‘best practices’. L’ICBS (Intelectual Capital
Benchmarking System) ens dóna paràme-
tres per trobar els ‘gap’ o forats estratégics,
entre el nostre Capital Intelectual i el dels
millors competidors o les millors pràctiques.

Com explica Josep Maria Viedma al seu
article ‘Nuevas aportaciones en la construc-
ción del paradigma del Capital Intelectual’,
el sistema ICBS és un sistema que s’articula
al voltant de vuit factors de competitivitat:
– Necessitats dels clients 
– Objectius de les unitats de negoci
– Productes i serveis 
– Processos i activitats de la cadena de valor. 
– Competències essencials de l‘empresa
– Capacitats essencials dels professionals
– Infraestructura d’operacions o d’innovació.

En definitiva la gestió del Capital Intel·lec-
tual consisteix en una bona formulació de
l’estratègia, acompanyada d’una bona
implementació; prenen com a eixos fona-
mentals els diferents àmbits intangibles:
L’home, l’estructura i les relacions. 

Julià Manzanas i Mondéjar
Economista

1 Josep Maria Viedma Martí.
2 Johan Roos, Leif Edvinsson “Intellectual Capi-

tal”, 1997.

Postgrado Análisis de Riesgos
Empresariales y Financieros
2005-2006
(Enterprise Risk Management (ERM))

La gestión empresarial actual se sitúa claramente en un entorno extremadamente competi-
tivo, global y sobre todo incierto, a raíz de este último aspecto es necesario focalizar una parte
de los esfuerzos de las compañías en detectar los riesgos “globales” directos que se asumen en
su actividad diaria y aquellos que de forma indirecta inciden en su propio dinamismo vinculados
al entorno en donde se mueven. Todavía es poco frecuente la existencia de centros de análisis
internos en las compañías cuya finalidad sea la de establecer un “mapa” de riesgos, consisten-
te en un inventario de todos aquellos riesgos inherentes en la misma, cuya valoración, cuanti-
ficación, control y cobertura son de una gran importancia para la toma de decisiones en el
ámbito directivo, véase ilustración 1.

Fuente: www.aon.com  

Por esta razón queremos presentarles un nuevo producto de formación de postgrado vinculado
a un perfil profesional que consideramos necesario y en auge, el Enterprise Risk Management
(ERM), siendo su objetivo general el de formar a técnicos vinculados a la gestión de riesgos glo-
bales en el mundo de la empresa no financiera y financiera. Las habilidades que se consegui-
rán a través de su contenido son entre otras: el conocimiento profundo de la naturaleza de los
riesgos inherentes en cualquier actividad empresarial, la forma de cuantificarlos, de protegerse
frente a ellos y sobre todo de gestionarlos. Finalmente las competencias que adquirirán están
vinculadas a las herramientas necesarias para incidir directamente sobre el control y conoci-
miento de dichos riesgos, los cuales van desde los riesgos financieros, riesgos de la no-calidad,
pasando por los posibles riesgos ambientales y finalizando por los riesgos que incurren los pro-
pios trabajadores.



Amb aquest títol el passat 6 d’abril la
Comissió d’Economia Financera va voler
tractar el tema del crèdit públic en un
moment en què la seva activitat s’ha de
multiplicar, coincidint amb nous enfoca-
ments que el nou govern de la Generali-
tat li vol donar. El Sr. Josep Maria Ayala,
conseller delegat de l’Institut Català de
Finances (ICF), va ser el ponent de l’acte
que fou moderat pel Sr.Anton Gasol, pre-
sident de la Comissió.

El Sr. Ayala va tractar, principalment, els
següents punts, en la seva exposició: pri-
mer va descriure la situació actual de
l’ICF; després va parlar sobre el posicio-
nament que li volen donar dins el mercat;
va enumerar les estratègies que es plante-
gen seguir per maximitzar el seu servei; va
comentar la reorganització que esperen
fer; i, finalment, va comentar els objectius
per als exercicis 2005 a 2007.

L’ICF és una entitat de crèdit públic cons-
tituïda el 1985, que actualment té uns
actius d’uns 1.600 milions d’euros, uns
recursos propis de 160 i finança la resta
bàsicament amb emissions de deute i
demanant a la resta del sector financer. La
seva finalitat és ajudar a implementar de
manera eficient la política econòmica del
govern de la Generalitat amb la seva acti-
vitat creditora i avalista. Va tenir una molt
forta activitat els anys 2002 i 2003, essent
el 2004 un any d’impàs, preveient repun-

tar en anys posteriors amb una major
dotació de recursos propis. La seva actua-
ció es concreta en quatre camps. El pri-
mer i principal és el finançament de les
inversions de les diferents conselleries. El
segon són les línies de crèdit especials,
que intenten, en forma d’avals i de prés-
tecs, reforçar sectors que la política
econòmica considera prioritaris (habitatge
jove, ajuts universitaris,...). En tercer lloc
hi ha la promoció de fons de capital risc.
I, finalment, les línies de suport als afec-
tats per catàstrofes naturals.

L’ICF vol, de cara als agents econòmics,
deixar clara quina és la seva funció dins la
concessió de crèdits. Circula la imatge que
aquest Institut concedeix crèdits a empre-
ses sense futur simplement per allargar-los
la vida amb crèdits que poden acabar
esdevenint incobrables, que les entitats
privades mai no els concediran. Aquesta
imatge es vol canviar radicalment. Es vol
deixar clar que l’Institut, en els préstecs a
l’empresa privada, actua en alguns seg-
ments desatesos per les altres entitats,
però no els que no tenen futur econòmic,
sinó els nous projectes innovadors i, que
el seu valor afegit consisteix bàsicament
en atorgar un llarg termini de maduració.
Les entitats privades estan pressionades
per una necessitat rendibilitat ràpida. En
canvi, l’ICF pot prestar a projectes a més
llarg termini ja que no depèn de la valo-
ració del mercat en tot moment. En tot
cas, han de ser projectes amb futur i amb
bona rendibilitat esperada. És just dins
d’aquest segment, on poden arribar a ser
competitius, i cobrir un nínxol de mercat
desatès i tan important per a l’economia
en general, com són les noves iniciatives.

Les estratègies que es pretenen seguir van
completament en línia amb aquests plan-
tejaments. Per començar, volen innovar
l’oferta de productes, especialment per a
empreses. Es vol introduir noves fórmules
de finançament més barats que el capital
risc, com ara els préstecs participatius.

Alhora es vol complementar el servei
financer amb el d’assessorament tant a
entitats públiques com privades, per bus-
car la millor forma de finançament. Una
altra cosa a innovar dins del que s’està
fent és la política de preus, fixant tipus
d’interès d’acord a les característiques de
cada operació –com ara el risc, en línia
amb les noves tendències en gestió de ris-
cos–, trencant així amb una política de
preus únics.

Una altra estratègia és la d’estar molt atent
al que pugui necessitar el mercat, i per
això cal estar-hi ben a prop. Al servei d’as-
sessorament abans comentat cal afegir-hi
l’establiment d’una Àrea de Promoció que
busqui noves necessitats, i delegacions
que cobreixin tot el territori català.

Apart d’això, l’ICF necessita aconseguir
tenir una imatge sòlida, i per a això cal
mostrar-se més transparent i eficaç. També
els cal reforçar els recursos propis, per tal
de poder tenir un balanç més sòlid, i que
els permeti arribar a una massa crítica d’o-
peracions que els faci més eficients.

Per a tot això, els caldrà també readaptar
la seva estructura en dimensió i qualifica-
ció, per tal d’aconseguir uns procediments
i uns sistemes d’informació àgils i simpli-
ficats. Això és imprescindible per a aques-
ta obertura a les noves activitats.

A la vista, hi ha tres punts de reorganització
prioritaris a abordar per seguir aquestes
estratègies. Primer cal que el Parlament de
Catalunya estableixi una nova Llei que
reculli les noves competències que l’ICF
ha d’afrontar per donar un major servei.
Després cal donar-li un funcionament de
grup consolidat, cosa que implicaria sepa-
rar les àrees de cost de les de rendiment,
i compartir serveis comuns (per estalviar
costos). I en tercer lloc, cal reforçar els
òrgans de decisió i establir una major
comunicació amb el Parlament.

Finalment, els objectius més significatius
durant els propers tres anys passen per
duplicar el balanç, per incrementar el
ritme d’activitat, augmentar l’aportació de
recursos per part de la Generalitat, i millo-
rar en temes de gestió –bàsicament fent
créixer el marge financer i reduint la ratio
de morositat.

El Sr. Ayala conclogué que espera que tot
això es pugui fer, per tal de consolidar
l’Institut com un servei financer públic
competitiu, disponible per a qui ho neces-
siti i que esdevingui un excel·lent instru-
ment de política econòmica.

Ramon Vallés i Fort
Economista, col·laborador de la Comissió

d’Economia Financera 
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La Comissió UE es va crear el 2002 com un
intent de millorar el seguiment que des del
Col·legi es feia dels temes europeus. Des-
prés de l’etapa d’inici i de consolidació de
Joan Clavera, catedràtic d’economia aplica-
da de la UAB, fa aproximadament un any i
mig que es va donar pas a un nou equip
coordinador format pels que us adrecem
aquest escrit: Àlex Ruiz i Xavier Ferrer, jun-
tament amb Artur Saurí, president de la
Comissió UE des de la seva constitució. 

En aquesta nova etapa, la Comissió UE ha
centrat els seus esforços en els següents
eixos d’actuació:

1. Seguiment i anàlisi de l’agenda
comunitària: la Taula Europea

La convicció que calia millorar el coneixe-
ment dels temes que estan actius a l’agen-
da comunitària i anticipar aquells que seran
actualitat a curt i mig termini, justifica la rea-
lització d’unes sessions periòdiques de pre-
sentació i seguiment d’aquests temes. Sota
el nom de Taula Europea, un conjunt de
coneixedors experts de diferents àmbits
temàtics presenten i discuteixen sobre les
qüestions més candents de l’actualitat
comunitària i tracten de proporcionar pistes
d’anàlisi útils pels economistes. 

La seva freqüència, adaptada al ritme que
l’actualitat imposa, ha estat de dues sessions
en el curs 2004-2005. La primera taula, rea-
litzada el novembre de 2004, va comptar
amb la participació de Joan Elias, Joan Cla-
vera, Joan Carles Suari, Guillem Rovira i
Joan Rosàs. La segona sessió (abril de 2005),
va comptar amb les ponències d’Àlex Ruiz,
Jordi Bacaria, Josep Maria Antúnez i Víctor
Fabregat. Ambdues “taules” van ser dinamit-
zades i coordinades per Eduard Arruga.

2. Sessions d’anàlisi: 
ampliació i constitució

Els grans temes generals del procés d’in-
tegració han estat objecte de sessions de

treballs específiques de caire monogràfic.
A diferència de l’orientació panoràmica
de la Taula Europea, aquestes sessions
tenen una vocació analítica i d’aprofun-
diment.

El mes de gener de 2004, aprofitant la
publicació del llibre “Cap a una Constitu-
ció Europea” de Xavier Ferrer, es va rea-
litzar una sessió sobre la Constitució
Europea que anticipava els trets generals
del fort debat que el referèndum espan-
yol, primer, i francès, després, han gene-
rat. A banda de l’autor del llibre es va
comptar amb la presència de  Joan Clave-
ra i Lluís Foix.

La qüestió de l’ampliació va ser objecte
d’una sessió el mes de maig de 2004,
pràcticament coincidint amb el seu inici
efectiu. El punt de partida va ser una
ponència de Jordi Gual, que va presen-
tar una síntesi del llibre blanc del Patro-
nat Català Pro Europa sobre l'impacte de
l'ampliació a Catalunya, del qual ha
estat codirector. Francesc Granell va
complementar la ponència anterior amb
la introducció de reflexions político-ins-
titucionals.     

3. Activitats institucionals: conferència
del Secretari d’Estat per a la Unió
Europea, Alberto Navarro 

La Comissió UE ha tractat de combinar les
sessions de contingut més tècnic amb acti-
vitats de caire institucional. En aquest sentit,
la fita del curs 2004-2005 va ser la conferèn-
cia “Espanya i el futur de la Unió Europea”
del secretari d’Estat per a la Unió Europea,
Alberto Navarro, al gener de 2005, en plena
reflexió sobre la Constitució Europea. Fran-
cesc Granell va presentar i moderar l’acte.

4. Cicle “Reflexions Europees”: 
el model europeu a debat

Amb el doble objectiu de reflexionar sobre
les possibilitats del model europeu de
societat i economia en el context global
actual i analitzar les implicacions que es
deriven per a Catalunya, la Comissio UE
ha endegat un cicle de debat molt ambi-
ciós i que es perllongarà el proper curs. 
Les tres primeres sessions van ser l’anàlisi
del model de relacions exteriors comu-
nitàries a Amèrica Llatina –novembre de
2004, amb Jordi Bacaria i Miguel Ángel
Montoya–, del model de política agrícola
europea –el passat mes de març, amb
Ricard Ramon i Josep Villareal– i del
model de seguretat i defensa a Europa –el
proper mes de juny, amb Francesc Gra-
nell, Xavier Ferrer i Iwona E. Ganko.
Pel proper curs 2005-2006 la Comissió
planteja el manteniment dels quatre eixos
anteriors i el llançament de noves activi-
tats que s’aniran concretant properament.
En aquest sentit reiterem la nostra volun-
tat d’oferir la Comissió com a instrument
de treball per a tots els economistes i us
encoratgem a fer-nos arribar totes les pro-
postes que considereu oportunes.

Àlex Ruiz Posino, 
vicepresident de la Comissió

Xavier Ferrer, 
secretari de la Comissió
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Nova etapa de la Comissió
Unió Europea del CEC: 
un balanç provisional

Ponents en els actes de la Comissió UE del Col·legi (gener 2004-juny 2005)
Ponent Càrrec
Josep Maria Antúnez Director general de la Borsa de Barcelona
Eduard Arruga Membre del Team Europe-Barcelona
Jordi Bacaria Catedràtic d’economia aplicada de la UAB 
Joan Clavera Catedràtic d’economia aplicada de la UAB
Joan Elias Director d’estudis econòmic i monetaris de "la Caixa"
Víctor Fabregat Director del Centre d'Informació tèxtil i de la confecció
Xavier Ferrer Economista i politòleg
Lluís Foix Periodista, director de La Vanguardia Digital
Iwona E. Ganko Membre de l’Institut d’Estudis Polítics de l’Acadèmia de Ciències de Polònia
Francesc Granell Catedràtic d’Organització Econòmica Internacional de la UB
Jordi Gual Catedràtic i director del Departament d’Economia de l’IESE
Miguel Ángel Montoya Assessor en relacions internacionals del Tecnológico de Monterrey
Alberto Navarro Secretari d’Estat per a la Unió Europea
Joan Carles Suari Catedràtic de la UB
Ricard Ramon Assessor en Assumptes Europeus del Patronat Català Pro Europa
Joan Rosas Director de Desenvolupament Internacional de “la Caixa”
Guillem Rovira Sotsdirector del Patronat Català Pro Europa
Àlex Ruiz Posino Economista del Servei d’Estudis de “la Caixa”
Josep Villareal Director del Gabinet d’Anàlisi i Prospectiva del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya
(*) En el moment de la seva participació en l’acte de la Comissió UE



4 d’abril

Sessió de treball sobre “La compravenda
d’empreses en crisi”, organitzada per el
Grup de Treball d’Economistes Adminis-
tradors Concursals, àrea de treball: Com-
pra venda d’empreses , parts d’empreses,
venda d’actius, a càrrec del Sr. Francesc
Xavier Biosca, economista, administrador
concursal.

4 d’abril

Taula europea:Temes a debat:“Conjuntura i
evolució macroeconòmiques; Novetats en
les Institucions;Vers un nou marc dels mer-
cats de valors; Nou entorn del sector tèx-
til”, organitzada per la Comissió Unió
Europea, a càrrec del Sr. Àlex Ruiz, “La
Caixa”, Prof. Jordi Bacaria, UAB, Sr. Josep
Maria Antúnez, Borsa de Barcelona i Sr.
Víctor Fabregat, Centre d’Informació tèxtil
i de la confecció.
Va moderar l’acte el Sr. Eduard Arruga,
Team Europea- Barcelona.

4 d’abril

Inici del curs “Campanya de renda 2004”,
organitzat per la Seu de Tarragona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a

càrrec del Sr. Jordi Solé, delegat adjunt de
l’Agència Tributària de Tarragona.

5 d’abril

Sessió temàtica “IVA, ITP, en les operacions
immobiliàries”, organitzada per la Comis-
sió d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr.
Diego Artacho Martín-Lagos, advocat, soci
del Bufet Carreras Llansana.

6 d’abril

Dinar col·loqui “El preu del petroli i la con-
juntura econòmica”, organitzat per el
Fòrum Economistes en Mercats Financers,
a càrrec del Sr. Francesc Xavier Mena, eco-
nomista i catedràtic d’economia d’ESADE.

6 d’abril

Conferència sobre “Els instruments de
finançament públic a Catalunya: l’Institut
Català de Finances”, organitzada per la
Comissió d’Economia Financera, a càrrec
del Sr. Josep Maria Ayala, conseller dele-
gat de l’Institut Català de Finances. Va
moderar l’acte el Sr. Anton Gasol, presi-
dent de la Comissió.

7 d’abril

Conferència sobre “Visió general del món
de l’empresa”, organitzada per la Seu de
Girona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya amb la col·laboració de la
UdG, a càrrec del Sr. Josep Pujolràs i
Nonell, economista de Roca i Junyent
Advocats i del Sr. Ricard Meléndez Gil,
economista i director financer d’Alzamora
Packaging.

14 d’abril

Reunió del panel d’experts del IEBE (Índex
d’Expectativa Borsària) per examinar el
resultat de l’enquesta sobre l’IBEX 35.
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14 d’abril

Conferència sobre “Introducció al món
general de l’auditoria”, organitzada per la
Seu de Girona del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya amb la col·laboració de
la UdG, a càrrec del Sr. Tomàs Masse-
guer Meléndez, economista-auditor de
MRC Auditors, SC i del Sr. Miquel Roa
Pujolà, economista-auditor de MRC
Auditors, SC.

18 d’abril

Presentació del treball “Spillovers at the
research unit level” organitzada per la
Comissió d’Economia Industrial, Innova-
ció i Localització, a càrrec del Sr. Walter
Garcia-Fontes, de la UPF.

19 d’abril

Sessió temàtica sobre “Aspectes jurídics i
fiscals més importants de les herències”
organitzada per la Comissió d’Assessors
Fiscals, a càrrec de la Sra. Sílvia Cano,
doctora en Dret i inspectora tributària de
la Generalitat de Catalunya.

20 d’abril

Roda de premsa per presentar l’Índex d’Ex-
pectatives Borsàries dels Economistes (IEBE)
corresponent al 2n trimestre del 2005.

21 d’abril

Sessió temàtica sobre “L’assessoria fiscal
davant el blanqueig de capitals” organitza-
da per la Comissió d’Assessors Fiscals
conjuntament amb el REAF, a càrrec del
Sr. Luis Manuel Rubi Blanc, inspector del
servei executiu de prevenció del blan-
queig de capitals en excedència i soci de
Rubi Blanc, advocats.

21 d’abril

Conferència sobre “Borsa, aplicacions
pràctiques” organitzada per la Seu de
Girona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya amb la col·laboració de la
UdG, a càrrec del Sr. Jordi Carles Ange-
lats, economista, director de la sucursal a
Girona de Renta4 S.V.B.

26 d’abril

Conferència sobre “Facturació telemàti-
ca”, organitzada per la Seu de Girona
del Col·legi d’Economistes de Catalun-

ya, a càrrec del Sr. Jaume Saura Bort,
cap adjunt de l’àrea d’informàtica de la
delegació especial de l’AEAT de Cata-
lunya i presentada per el Sr. Jordi Boi-
xareu i Cortina, delegat de l’AEAT de
Girona.

27 d’abril

Cicle de conferències. 1a Conferència.
Inauguració del Cicle. “La necessitat d’assu-
mir per invertir. Com gestionar-los. L’expe-
riència dels bussiness-angels”, organitzada
per la Seu de Tarragona del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
Jordi Mercader, gerent de Mecanonsult.

28 d’abril

Conferència sobre “Problemàtica de la
consultoria d’empreses” organitzada per
la Seu de Girona del CEC amb la col·labo-
ració de la UdG, a càrrec del Sra. Mª Lluï-
sa Teixidor Pagés, economista, gerent de
Serveis Empresarials La Devesa, SL.
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28 d’abril

Presentació del monogràfic: “Medició, con-
trol i gestió dels intangibles”, organitzada
per la Comissió de Comptabilitat i l’ACCID,
a càrrec del Sr. Diego Prior, economista,
catedràtic de la UAB i codirector de la
Revista de l’ACCID, Sr. Oriol Amat, econo-
mista, catedràtic de la UPF i codirector de la
revista de l’ACCID, i el Sr. Francesc
Reguant, economista, adjunt del director
general de Producció, innovació i Indústries
Agroalimentàries i coautor del monogràfic.

3 de maig

Sessió temàtica sobre “Campanya de renda
de 2004. Novetats” organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec del
Sr. Alberto Monreal Lasheras, director del
departament de Gestió Tributària de l’AEAT.

4 de maig

La Memòria de Sostenibilitat, un nou camp
d’actuació professional per als economis-
tes. Presentació de l’estudi: “Continguts
mínims de l’apartat econòmic de la Memò-
ria de Sostenibilitat”, organitzada per la
Comissió d’Economia de Medi Ambient.
La benvinguda va anar a càrrec del Sr.
Oriol Amat, membre de la Junta de
Govern del Col·legi d’Economistes de
Catalunya; les conferències a càrrec del Sr.
Fernando Mugarza, president de Forética i
de la Sra. Montserrat Tarrés, responsable

de Comunicació Externa de Novartis; la
presentació a càrrec de la Sra. Marta Roca,
Sr. Iñaki Gili i Sr. Josep Maria Salas, autors
i membres de la Comissió i la cloenda va
anar a càrrec del conseller de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya,
Hble. Sr. Salvador Milà, el Sr. Carles Men-
dieta, director de Fundació Fòrum
Ambiental i el Sr. Joan Ràfols, president de
la Comissió.

9 de maig

Seminari “Campanya de Renda 2004”,orga-
nitzat per la Seu de Girona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec del
Sr. Pablo Torrano, advocat, soci de Garri-
gues Abogados y Asesores tributários.

12 de maig

“Jornada Tècnica d’Auditoria”, organitzada
per la Secció del REA Catalunya. La inau-
guració va anar a càrrec de l’I.ltre. Sr. Jordi
Conejos, degà del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, del Sr. Efrén Álvarez, presi-
dent del REA i del Sr. Joan Amat, presi-
dent del Comitè Gestor d’Economistes
Auditors de Catalunya (REA).

12 de maig

Conferència sobre Cicle: “Casos d’èxits en
la Gestió del Coneixement: l’Hospital de
Sant Joan de Déu”, organitzada per la
Comissió d’Economia del Coneixement i
la Comissió d’Economia de la Salut, a
càrrec de la Sra. Gemma Prat i Solà, res-
ponsable de Gestió del Coneixement de
l’Hospital de Sant Joan de Déu.

12 de maig

Cicle de conferències. 2a conferència. “EVA.
Optimitzant la gestió,els incentius i els resul-
tats de l’empresa”, organitzat per la Seu de
Tarragona del Col.legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec del Sr. Josep Lluis
Boned, economista, professor de la Univer-
sitat Pompeu Fabra i consultor d’empreses.

19 de maig

Presentació de l’àrea de treball Xarxa d’Econo-
mistes/Administració concursal i formació del
seu funcionament, a càrrec del Sr. Àngel Miró,
economista i Presentació del programari per a
gestió d’administracions concursals a càrrec del
Sr. Vicenç Santjosé Mitjans de l’empresa ACD-
Sistemes, organitzades per el Grup de Treball
d’Economistes Administradors Concursals.

23 de maig 

Presentació del treball “Wintel: Coopera-
tion of Conflict”, organitzada per la Comis-
sió d’Economia Industrial, Innovació i
Localització, a càrrec del Sr. Ramon Casa-
desús-Massanella, de l’IESE & Harvard
Business School. Com a comentarista va
participar el Sr. Antoni Cabrales de la UPF.

24 de maig

Sessió temàtica sobre “Novetats de la decla-
ració de la Renda de 2004 i altres temes d’in-
terès”, organitzada per la Seu de Lleida del
CEC, a càrrec del Sr. Luís Miguel Ramón, cap
de gestió de l’Agència Tributària a Lleida.
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Documents de treball a disposició dels col·legiats
En aquest període s’ha posat a disposició dels membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya, la següent documentació
que podeu trobar a la pàgina web del Col·legi, a l’apartat corresponent:

– Documentació aportada pel Sr. Diego Artacho Martín-Lagos, advocat, soci del Bufet Carreras Llansana, amb motiu de la ses-
sió temàtica “IVA, ITP, en les operacions immobiliàries”, del passat 5 d’abril, organitzat per la Comissió d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada per la Sra. Sílvia Cano, doctora en Dret i inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya, amb
motiu de la sessió temàtica “Aspectes jurídics i fiscals més importants d eles herències”, del passat 19 d’abril, organitzat per
la Comissió d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada per el Sr. Luis Manuel Rubi Blanc, inspector del servei executiu de prevenció del blanqueig de capi-
tals en excedència i soci de Rubi Blanc, advocats, amb motiu de la sessió temàtica “L’assessoria fiscal davant el blanqueig de
capitals”, del passat 21 d’abril, organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada per el Sr. Alberto Monreal Lasheras, director del departament de Gestió Tributària de l’AEAT, amb
motiu de la sessió temàtica “Campanya de Renda 2004. Novetats”, del passat 3 de maig, organitzada per la Comissió d’As-
sessors Fiscals.

– Documentació aportada per el Sr. Fernando Mugarza, president de Forética, amb motiu de la presentació de l’estudi “Con-
tinguts mínims de l’apartat econòmic de la Memòria de Sostenibilitat”, del passat 4 de maig, organitzada per la Comissió d’E-
conomia del Medi Ambient.

– Documentació i presentació aportada per la Sra. Montserrat Tarrés, responsable de Comunicació Externa de Novartis, amb
motiu de la presentació de l’estudi “Continguts mínims de l’apartat econòmic de la Memòria de Sostenibilitat”, del passat 4
de maig, organitzada per la Comissió d’Economia del Medi Ambient.

– Presentació aportada per el Sr. Iñaki Gili, Sra. Marta Roca, Sr. Josep Maria Salas, autors de l’estudi i membres de la Comis-
sió d’Economia del Medi Ambient, amb motiu de la presentació de l’estudi “Continguts mínims de l’apartat econòmic de la
Memòria de Sostenibilitat”, del passat 4 de maig, organitzada per la Comissió d’Economia del Medi Ambient.



Avantatges del carnet col·legial

Us informem dels acords a què ha arribat el Col·legi d’Economistes de Catalunya amb empreses, establiments i entitats diverses que oferiran descomptes i
avantatges comercials als membres del Col·legi, presentant el carnet col·legial.

AC Hotels ofereix descomptes variables fins a un 15% sobre tarifa oficial
en hotels d'Espanya, Itàlia i Portugal. Les reserves es poden fer al telèfon
902 292 293 indicant que sou membre del Col·legi.

Almanak, taller de viatges i events ofereix a tots els col·legiats un 5%
de descompte sobre tarifes del nostre catàleg de viatges combinats.
Per a més informació: València, 308, pral. 2a 08009 Barcelona
Tel. 932 721 920 Fax: 934 874 961 info@almanak.org www.almanak.org

Oferta per als col·legiats que estiguin donats d'alta d'IAE: al contractar
una “Solución 10” d'Amena (amb portabilitat des d'un altre operador):
Siemens SL65 a 30 e o Siemens S65 a 50 e. Campanya vàlida fins 
a finalització d'existències; ofertes equivalents durant tot l'any.
Per a més informació: Tel. 933 253 726.

ARGOS, Academia Náutica, Escuela de Navegación, ofereix un descompte
del 10% en els seus cursos teòrics.
Per a més informació: Tel. 902 160 508 www.argosacademianautica.com

AS Atención Sanitaria Domiciliaria, empresa dedicada a l’atenció 
de persones amb situació de dependència, ofereix a tots els col·legiats 
un 10% de descompte en el moment de concertar els serveis.
Per a més informació: Psstge. Nogués,7-9, baixos 08025 Barcelona
Tel. 933 632 605 oficina@asdomiciliaria.com www.asdomiciliaria.com

A3 Software, ofereix a tots els col·legiats un descompte mínim del 5%
per cada compra que es realitzi.
Per a més informació: Tel. 932 533 600

Barna House ofereix a tots els col·legiats un 10% de descompte 
en el moment de concertar el servei.
Per a més informació: Roger de Llúria, 123 08037 Barcelona
Tel. 934 880 080 Fax 934 880 169 bh@barnahouse.com
www.barnahouse.com

Casa del Llibre ofereix un descompte del 5% en tots els seus articles.
Per a més informació: Pg. de Gràcia, 62 Tel. 932 723 480
pgracia@casadellibro.com www.casadellibro.com

Entrada gratuïta per al titular i un acompanyant presentant el carnet 
de col·legiat a la recepció del Casino i un descompte del 10%
en els nostres restaurants. (excepte Teppan Yaki)
Per a més informació: Marina, 19-21 08005 Barcelona
Tel. 932 257 878 www.casino-barcelona.com
Imprescindible DNI, permís de conduir o passaport. Només majors de 18 anys.
Només passaport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea.

SEAT Catalunya Motor, SA, ofereix a tots els col·legiats i familiars 
un descompte mínim del 7% més aportació fabricant, en la compra 
de vehicles de la marca SEAT.
Per a més informació: Sr. Alfredo Grau (assessor de vendes)
Carrer A, núm. 51 (pol.Zona Franca) 08040 BCN Tel. 932 982 500 
Mòbil 649 296 960 agrau@catalunya-motor.es www.catalunyamotor.seat.es

Centre Médic Myoteràpia, us ofereix un 50% de descompte 
en la primera visita i un 10% en els següents tractaments, (Teràpia muscular
i suau del dolor, migranya, cefalea, esquena, colze, genoll, artrosi, etc).
Per a més informació: Casanova, 154, entl. Barcelona
Tel. 934 517 287 www.myoterapia.com

Centro Médico Dental Sant Jordi, ofereix a tots els col·legiats condicions
especials i en tots els tractaments un 20% de descompte.
Barcelona: Pg. Maragall, 25-27, baixos Tel. 934 360 989

Indústria, 298-300, baixos Tel. 934 503 111
Pg. de Gràcia, 100, entl. Tel. 932 157 382

Calella: Bruguera, 136-138, baixos Tel. 937 690 961

Centros de Implantología y Estética Dental, ofereix a tots els col·legiats 
i familiars directes un 25% de descompte en tots els tractaments i 
un 30% en implantologia i estètica dental.
Per a més informació: Jovellanos, 9, 4t 2a Barcelona Tel. 933 170 852
Aragó, 406, esc. A 1r 5a Barcelona Tel. 932 658 255

CISS, editorial, ofereix a tots els col·legiats un descompte mínim del 5%
per cada compra que es realitzi.
Per a més informació: Tel. 902 250 500

Climatització H&H Tofret ofereix en tots els seus articles d’aire 
condicionat i calefacció un descompte del 10% i la instal·lació gratuïta.
Per a més informació: Tel. 933 189 779

Clínica Baviera Corporate ofereix a tot el nostre col·lectiu i els seus 
familiars descompte del 50% en la primera visita, descompte en correcció 
làsser i 20% de descompte en la resta de tractaments.
Per a més informació: Tel. 902 130 100 www.clinicabaviera.com

Disseny i Grafisme ofereix als col·legiats un descompte del 15% en els
seus serveis: disseny gràfic, identitat corporativa, publicacions empreses,
catàlegs, memòries, etc. Pòsters, packaging, infografia, disseny pàgines web.
Per a més informació: dario@grossi-sas.com

Els clubs de fitness DIR ofereixen un 10% de descompte en la quota mensual
a tots els col·legiats.
Per a més informació: Tel. 934 504 818 ext. 292
Els descomptes no són acumulables.

El Muig, complex de Turisme Rural a Sant Joan de les Abadesses amb tres
allotjaments independents totalment equipats i confortables, ofereix a tots
els col·legiats un descompte del 10%.
Per a més informació i reserves: Tel. 609 613 430
reserves@elmuig.com www.el muig.com

Litografies i escultures d’artistes catalans procedents 
del Fons d’Art d’Enciclopèdia Catalana, a preus especials 
(descomptes d’un 15% de mitjana) i possibilitat de pagament a terminis.
Per a casa o el despatx.
Per a més informació: Tel. 902 161 035 litografies@grec.com

Catalunya Motor



Recorda que si has de venir al Col·legi o a prop per fer algun tràmit, tens a la teva disposició el Pàrking David amb un preu especial

Francesc Mestre Art, ofereix realitzar taxacions d’obres d’art i assessorament
de restauració, conservació, emmarcament i autentificacions gratuïtament
(excepte despeses). En les exposicions, s’aplicarà un 5% de descompte.
Per a més informació: Enric Granados, 28 08008 Barcelona Tel. 934 510 466

Hotel Rutllan, ofereix un descompte del 5% sobre el total de la factura.
Per a més informació: Av. del Ravell, 3 La Massana Principat d’Andorra
Tel. 376 835 000 Fax.376 835 180 info@hotelrutllan.com www.hotelrutllan.com

Gestinet, Manteniments Informàtics ofereix a tots els col·legiats 
un descompte del 15% en tots els contractes de manteniment
informàtic. Disposem de contractes específics pels col·legiats a partir 
de 3 i 5 hores mensuals d’assistència del nostre personal tècnic a domicili.
Per a més informació: Tel. 902 88 76 76 info@gestinet.com
www.gestinet.com/coleconomistes 

L’Aquàrium ofereix a tots els col·legiats i dos acompanyants 
un 10% de descompte en la compra de les entrades.
Per a més informació: Moll d’Espanya del Port Vell, s/n 08039 Barcelona
Tel. 932 217 474 info@aquariumbcn.com

L’Auditori ofereix en la programació dels seus cicles de producció pròpia “Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya”, “Nous sons” i “Visions“,
un 10% de descompte en la compra d’entrades a les taquilles de l’Auditori.
Per a més informació: Lepant, 150 08013 Barcelona
Tel. 932 479 300 www.auditori.org

La botiga Magda Planellas de bosses, sabates i articles de viatge ofereix un 
descompte del 10% en tots els seus articles.
Rbla. de Catalunya, 95 de Barcelona.

Poliesportiu Marítim, centre de Talassoteràpia, ofereix un descompte del 50% en
la quota d'inscripció i un 10% de descompte en totes les modalitats d'abonament.
Per a més informació: Pg. Marítim, 33-35 08003 Barcelona
Tel. 93 224 04 40 maritim@claror.org www.claror.org 

El Celler Mas Saloni ofereix un 5% de descompte en els seus articles.
Per a més informació: Enric Granados, 68 08008 Barcelona Tel. 934 534 358

Flors Navarro, ofereix un 10% de descompte en tots els seus productes.
Per a més informació: València, 320 Tel. 934 574 099

NH Hoteles, descomptes variables fins a un 25% sobre tarifa oficial 
en hotels d’Espanya i Portugal, en habitacions dobles o dobles d’ús 
individual i en règim d’allotjament. Descomptes no aplicables en períodes
de fires i temporades altes. També descomptes fins a un 50% sobre la
tarifa oficial de divendres a diumenge i festius (segons disponibilitat).
Les reserves les podeu fer al telèfon 902 115 116 indicant que sou membres
del Col·legi, amb el codi client 41697/96589 www.nh-hoteles.es

Vins Noe, S.A. ofereix una tarifa preferencial en els seus articles, del 4%
al 7%, segons producte. Si desitgen fer la compra a través de la seva web, caldrà
identificar-se posant la clau eco + núm. de col·legiat (www.vinsnoe.com).
Per a més informació: Av. Torre Blanca, 3 08190 Sant Cugat del Vallés
Tel. 935 891 893

Occidental Hotels & Resort ofereix un descompte del 20% sobre la tarifa
oficial en tots els nostres establiments. Les reserves hauran de ser 
efectuades a través del telèfon 900 100 149 www.occidental-hoteles.com

Ona Joia ofereix un 10% de descompte en tots els seus articles.
Per a més informació: Bulevard Rosa, local 20. Pg. de Gràcia, 55 
08007 Barcelona Tel./Fax 932 158 307 
C.C. La Maquinista, L.C-102 Ciutat d’Asuncion, s/n 08030 Barcelona
Tel./Fax 933 608 190
Argenteria, 25 08003 Barcelona Tel. 932 151 182

Parking David ofereix una tarifa especial de 5 e (1/2 dia), 8 e (tot el dia),
presentant el tiquet prèviament segellat pel Col·legi d’Economistes.
Entrades: Aribau, 230-240; Tuset, 19-21 i Trav. de Gràcia, 62 

L'empresa Pragma, distribuidor de COINMA, fabricant de mobiliari d'oficina,
ofereix a tots els col.legiats un descompte del 20% per l'equipament de les
seves oficines (mobiliari, cadiratge, parets divisòries...)
Per a més informació: Llull, 48-52, 6è 1a 08005 Barcelona Tel. 933 000 153
administracion@pragmastaff.com www.coinma.com www.pragmastaff.com

Prevengrup, Prevenció Integral, SL ofereix a tots els col·legiats un 10%
de descompte i pressupost gratuït en el moment de concertar el servei.
Per a més informació: Travessera de Gràcia, 43 08021 Barcelona
Tel. 902 195 148 Fax 932 008 884
prevengrup@prevengrup.com www.prevengrup.com

Nou servei de Quali Medic! Targeta QMCard ofereix grans descomptes en
diversos serveis mèdics i un accés preferent en el Centre Mèdic Teknon 
i l’Hospital General de Catalunya. Preus especials per als col·legiats del
Col·legi d’Economistes. Telèfon d’informació: 902 158 940 www.qualimedic.net

SAR residències per a la gent gran ofereix a tots els col·legiats, els seus
ascendents i els seus cònjuges condicions especials en estades permanents,
temporals, convalescències i rehabilitacions als seus centres de Barcelona
SAR La Salut: Antequera, 8-18 Tel. 932 857 512
SAR Regina: Mare de Deu del Coll, 22-30 Tel. 932 848 747

Style Hotels (Grup Hotusa) ofereix descomptes d’un 10 fins a un 30%
sobre les tarifes oficials dels seus hotels.
Per a més informació i reserves: Tel. 902 444 470

S4 ofereix a tots els col·legiats ofertes d’ordinadors Toshiba.
Podeu consultar aquestes ofertes en el número de telèfon: 902 158 920,
o enviant un correu electrònic a toshiba-info@bcn.s-4.es

Vilavi Hotels, central de reserves especialitzada en hotels de tracte familiar
ofereix a tots els col·legiats preus especials en les seves tarifes.
Per a més informació i reserves: Tel. 938 206 383 Fax 938 206 382
www.vilavihotels.com  vilavi@vilavihotels.com

ZyLAB ofereix a tots els nostres col·legiats: 5% de descompte en tota la línia
de software; 30% de descompte en la instal·lació funcional; 30% de des-
compte en formació. Un any de suport i manteniment gratuït, dues revisions
completes gratuites i l’assistència gratuïta als seminaris.
Per a més informació: Paris, 118, entl. 2a B 08036 Barcelona
Tel. 914 185 811 roberto@zylab.com   www. zylab.es

GIRONA
Geieg-Mifas, ofereix unes tarifes especials en el pàrquing del carrer
de la Creu, s/n de Girona: 2 e (fins a tres hores) i 3 e (tot el dia) presen-
tant el carnet col·legial a la caixa.

Optica Rueda, ofereix un descompte del 15% en la compra d’ulleres de sol
i ulleres graduades. Per a més informació:
Pujada St. Fèlix, 3(Girona) Tel. 972 203 911
Bisbe Lorenzana, 33 (Girona) Tel. 972 206 226
Migdia, 47-49 (Girona) Tel. 972 224 545
Plaça dels Horts, 1 (Anglès) Tel. 972 420 505 www.opticarueda.com

TARRAGONA
Roc Blanc Hotels ofereix a tots els col.legiats i els seus familiars un 20%
de descompte (de diumenge a dijous) i un 10% de descompte (divendres i
dissabte) en estades d'allotjament i esmorzar i en programes de salut en
qualsevol dels seus 3 hotels:
Hotel Roc Blanc (Andorra) HotelRocBlanc@RocBlancHotels.com
Hotel Panorama (Andorra) HotelPanorama@RocBlancHotels.com
Hotel Termes (Montbrió del Camp) HotelTermes@RocBlancHotels.com
Per a més informació: Tel. 902 930 400 Vàlid tot l'any excepte 
del 24 al 27 de març i del 25 de desembre de 2005 al 5 de gener de 2006.

LLEIDA
Floristeries Piñol, us ofereix un 10% de descompte en tots els seus productes.
Per a més informació: Av. Garrigues, 29 25001 Lleida Tel. 973 201 573
Magdalena, 39 25007 Lleida Tel. 973 238 030

Grup Hotusa

francesc mestre art

NAVARRO

DAVID, S.A.P

HOTELES
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Novetats Hemeroteca

Por otro lado la guía pretende crear unos
criterios de actuación, que facilite la efica-
cia y la eficiencia de la auditoría median-
te una metodología que contempla la
secuencia lógica de todo el proceso de
auditoría y tiene en consideración todas
las normas de auditoría aplicables a la eje-
cución del trabajo.

Cap a l’empresa xarxa.
Les TIC i les 
transformacions de
l’activitat empresarial 
a Catalunya

Autors: Jordi Vilaseca i Requena
Joan Torrent i Sellens (coords.)

Editorial: UOC

El llibre que us pre-
sentem és el resultat
del projecte d’inves-
tigació Les TIC i les
transformacions de
l’empresa catalana,
que analitza la rela-
ció entre l’estratègia,
l’organització i les
pràctiques empresa-

rials i els usos de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) a par-

Guía de auditoría

Autor: Francisco Suárez Enciso

Edita: Registro de Economistas 
Auditores, REA

Ante la necesidad de
orientar sobre la apli-
cación de la normati-
va de auditoría de
cuentas anuales se ha
elaborado la presente
guía de auditoría,
que, respetando las
Normas Técnicas de
Auditoría así como las

publicadas por la International Federation
of Asccountants (IFAC), permita al auditor
conocer cuçales son los criterios del REA
respecto a la forma de realizar la auditoría
siguiendo un proceso lógico, desde la
designación como auditor hasta la emi-
sión del informe de auditoría.

El objeto de la guía es que sea un marco
de referencia que trata de fundamentar los
criterios de actuación en la realización de
la auditoría, que puede ser objeto de
desarrollo en los programas de formación
o en publicaciones que se puedan derivar
de dichos programas. La guía se centra en
la realización de la auditoría, ya que si ha
sido adecuadamente realizada, el informe
de auditoría será una consecuencia lógica
de aplicar las normas sobre informes a los
resultados de la auditoría.

tir de les dades d’una enquesta als
directius de 2.038 empreses catalanes
realitzada a l’hivern i la primavera de
2003.

Concretament, la principal hipòtesi de tre-
ball d’aquesta investigació és que la con-
solidació d’una economia basada en el
coneixement transforma l’activitat empre-
sarial i defineix un nou model estratègic,
organitzatiu i productiu basat en la des-
centralització en xarxa. Això és, l’empresa
xarxa.

La creació d’empreses
Un enfocament gerencial

Autor: 
Josep Maria Veciana

Edita: 
Caixa d’Estalvis 
i Pensions 
de Barcelona 
“la Caixa”

Gestión
de stocks

Autor: 
Pierre Zermati

Editorial: 
Pirámide

Todo 
fiscal.com
2005

Editorial: 
CISS

Guia 
de transferència
tecnològica

Fòrum 
de la Innovació

Publicacions del CIDEM



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores

Matí 11.30 – 13.30 h

Catalunya: quina indústria 
en l’horitzó de 10 anys?
Coordinador: Sr. Modest Guinjoan, economista,
soci de Consulting Barcelona Economia 
i professor del Departament d’Economia i
Empresa de la Universitat Pompeu Fabra

Regulació i competència 
en el mercat de les 
telecomunicacions.
Els reptes de la CMT després
del seu trasllat a Barcelona
Coordinador: Sr. Joan Ramon Borrell,
vicepresident de la Comissió d’Economia
Industrial, Innovació i Localització 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
i professor de la Universitat de Barcelona

Procés d’integració dels 
serveis financers a Europa:
impactes en el creixement 
i la competitivitat
Coordinador: Sr. Josep Soler, director 
general de l’Institut d’Estudis Financers 
i president d’EFPA-Europa

Cap a on va la fiscalitat dels
propers anys?
Coordinador: Sr. Xavier Solé, economista
assessor fiscal

L’impacte de la televisió 
i dels audiovisuals 
en l’economia catalana
Coordinadora: Sra. Imma Tubella,
professora de Recerca de la Universitat
Oberta de Catalunya

Implicacions i efectes de la
implementació de les NIC
Coordinador: Sr. Francesc Gómez, professor
de la Universitat Autònoma de Barcelona

El repte de KIOTO: 
barreres i oportunitats 
per a l’economia catalana
Coordinadora: Sra. Marta Roca, coordinadora
de la Comissió d’Economia del Medi Ambient
del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Tendències
en la competència global:
estratègies de la Unió Europea
a Àsia i Amèrica Llatina
Coordinador: Sr. Àlex Ruiz Posino, vicepresident
de la Comissió Unió Europea del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i economista 
del Servei d’Estudis de la Caixa

Tarda 16.00 – 18.00 h

La reforma sobre l’Impost 
de Successions
Coordinador: Sr. Ramon Lanau,
economista assessor fiscal

Els reptes per als auditors en
el nou entorn comptable
Coordinador: Sr. Joan Amat, president 
del Comitè de Gestió dels Economistes
Auditors de Catalunya

L’evolució de les matèries 
primeres i el seu impacte 
en l’economia global
Coordinador: Sr. Alejandro Alcaraz,
analista financer

Els sectors del coneixement 
–sectors quinaris– com una
opció de transformació 
de l’economia catalana
Coordinador: Sr. Francesc Santacana, econo-
mista

Quina sanitat 
es pot permetre Catalunya?
Coordinador: Sr. Iván Planas,
vicepresident de la Comissió d’Economia de
la Salut del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya i professor de la Universitat
Pompeu Fabra

Territori i sostenibilitat. 
Creixement econòmic 
i procés urbanitzador
Coordinador: Sr. Joan Ràfols, economista

La cultura emprenedora. 
Risc i pèrdues d’oportunitats
Coordinadora: Sra. Júlia Prats,
professora de l’IESE

Ajudes al tercer món. 
Eficiència i eficàcia de les
ajudes al tercer món
Coordinador: Sr. Josep Lluís Oller,
economista

Les sessions de la Jornada a les seus són

Girona

Balanç energètic 
a Catalunya
Dimarts, 8 de novembre de 2005,
a les 18.30 hores,
a la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de la Universitat de Girona

Coordinadors: Sr. Modest Fluvià,
professor de la Universitat de Girona
Sr. Manel Serra, professor associat 
de la Universitat de Girona

Lleida

Estratègies de futur: 
localització d’empreses 
innovadores a Lleida
Dijous, 3 de novembre de 2005,
a les 18 hores,
a la Facultat de Dret i Economia 
de la Universitat de Lleida

Coordinador: Sr. Pere Enciso, professor 
de la Universitat de Lleida

Tarragona

Infraestructures 
a les comarques de Tarragona
Dijous, 3 de novembre de 2005,
a les 18.30 hores,
a la Facultat de Ciències Econòmiques 
de la Universitat Rovira i Virgili

Coordinadors:Sr. Joaquim Margalef,
economista
Il.lm. Sr. Miquel Àngel Bové, degà 
de la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de la Universitat Rovira i 
Virgili

Estratègies de Futur per a l’Economia Catalana
10 de novembre de 2005, Hotel Fira Palace
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Horari d’estiu

Us informen que durant els mesos d’estiu el Col·legi modificarà 
el seu horari habitual d’atenció al públic

Del 27 de juny al 12 de setembre de 8 a 15 h.
Del 8 al 20 d’agost el Col·legi romandrà tancat per vacances 




