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om cada any, a final de juliol, es va reunir la Junta de Govern ampliada amb els vicepresidents de les diverses comissions de
treball, amb el president del Comitè de Normativa i Ètica Professional, i el director de la Revista Econòmica de Catalunya, és a dir amb
tots aquells col·legiats que col·laboren més activament amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Enguany aquesta reunió es va cele-
brar a Girona, abans de la Conferència de cloenda de les activitats del curs que va pronunciar el professor Antoni Serra i Ramoneda.

En aquesta reunió, a més de fer un balanç en relació a la marxa del Col·legi d’Economistes de Catalunya, es plantegen i discuteixen
les directrius que la Junta de Govern té previstes per al curs vinent, i s’escolten els suggeriments que les diverses comissions efectuen. 

Tres aspectes de la vida col·legial vull ressaltar i que en aquest Informatiu hi trobareu més desenvolupats: les immillorables relacions del
nostre Col·legi amb la societat catalana i concretament amb altres col·legis professionals, com enginyers i arquitectes que ha donat com a
fruit la constitució del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya; la bona gestió de l’Aula d’Economia, que aconsegueix que cada any el Col·legi
formi a cada cop més col·legiats, sense cap minvament en la qualitat dels cursos oferts; i la cada cop major flexibilitat i rapidesa en la gene-
ració d’opinió que té la Junta de Govern i el Col·legi d’Economistes de Catalunya, en els aspectes econòmics més transcendents.

El passat 30 de juny, el nostre Col·legi, conjuntament amb els Col·legis d’Arquitectes i d’Enginyers de Catalunya, varen donar a conèi-
xer a la societat el Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC), adscrit a la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic,
organisme que ha de dirimir conflictes vinculats a qüestions econòmiques i tècniques. El Sr. Serra Ramoneda, presidirà el tribunal i
el Sr. Antoni Argandoña, president del Comitè de Normativa i Ètica Professional del nostre Col·legi en serà un dels tres àrbitres.

El TATC actuarà en àmbits com la construcció, l’urbanisme, el medi ambient, l’entorn industrial, la prestació de serveis professio-
nals, les assegurances, els accidents, la valoració de negocis i danys, lucre cessant i aspectes financers. Aquest tribunal neix amb la
voluntat de ser un instrument per incrementar la seguretat jurídica dels diversos agents, garantint un procés ràpid, d’entre dos a sis
mesos, segons la urgència i les quanties en joc, acomplint totes les formalitats necessàries per tal d’assegurar que el laude sigui vin-
culant, i garantint una independència en les resolucions, la qual cosa vol dir que de mica en mica el TATC s’obrirà a altres institu-
cions i corporacions professionals per tal d’aconseguir que sigui un tribunal arbitral de tots.

Com sabeu, l’Informatiu de l’Economista del mes de setembre està reservat preferentment a la Formació Contínua. Això és així ja que
tradicionalment la formació és un dels serveis fonamentals que des del Col·legi s’ofereix al conjunt de col·legiats i a la societat en
general, amb la finalitat d’ajudar que els diversos professionals que formen el col·lectiu dels economistes tinguin els coneixements i
la qualificació necessària pel desenvolupament de la seva activitat professional. L’Aula d’Economia, es l’òrgan encarregat de progra-
mar i dur a terme la política de formació continuada que la Junta de Govern estableix, i que any darrere any es posiciona com un
centre de formació eficient i eficaç. Així en el darrer curs acadèmic, l’Aula d’Economia ha aconseguit una estabilitat, en relació al
nombre de cursos oferts, amb un lleuger increment dels alumnes que hi han assistit. És a dir l’Aula d’Economia ha aconseguit un
major èxit en els cursos organitzats sense disminuir-ne la qualitat. En relació a l’oferta dels cursos i seminaris de nova collita, desta-
quen els cursos amb una clara orientació professional com el Màster en Viabilitat i Administració Concursal i el Cicle de compraven-
da d’empreses, així com els cursos d’actualització professional, com per exemple els cursos organitzats en relació a les Normes
Internacionals de Comptabilitat (NICS) en els quals l’Aula d’Economia ha format a més de tres-cents professionals en el darrer curs.

Aquest èxit s’explica en bona part per l’esforç de l’Aula d’Economia d’oferir programes formatius per a les diverses àrees d’actuació
professional de l’economista, i adaptats a les necessitats dels professionals i de les empreses, introduint temes de gran actualitat amb
una visió de futur, tot intentant avançar-se a les necessitats dels professionals amb un enfocament proactiu.

El proper 10 de novembre tindrà lloc, la 10a edició de la Jornada dels Economistes, que tindrà com a lema “Estratègies de futur
per a l’economia catalana”, i en què, com cada any, s’analitzarà aquest tema a partir de 19 sessions de treball, 16 sessions a
Barcelona, 8 sessions simultànies al matí i 8 a la tarda, i una en cadascuna de les tres seus territorials del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, organitzades conjuntament amb les Facultats d’Economia respectives.

Al voltant d’aquesta Jornada, el Col·legi organitza tot un seguit d’esdeveniments per tal de complementar els temes de contingut tèc-
nic amb activitats més lúdiques i aconseguir que aquest dia sigui el dia dels economistes catalans. Així en el Sopar dels Economis-
tes, que se celebra tot just després de la Jornada, s’homenatjaran als col·legiats que fa 25 anys que ho són; es lliuraran els premis
Joan Sardà Dexeus 2005 de la Revista Econòmica de Catalunya del Col·legi d’Economistes de Catalunya; es lliuraran els guardons
dels Premis de Reconeixement 2005: al millor currículum Universitari, a l’economista d’empresa de l’any i al despatx professional
d’Economistes de l’any; i farem l’acte de nomenament del nou Col·legiat de Mèrit.

La Comissió Executiva del Col·legi d’Economistes de Catalunya, a final del mes de juliol, va fer públic un comunicat en relació a
“l’Informe de la Comissió encarregada d’identificar i proposar mesures correctores del diferencial d’inflació de Catalunya” que el
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya va encarregar i que va fer públic el 13 de juliol.

En aquest posicionament la Comissió Executiva de la Junta de Govern, després de constatar que des de fa temps, el diferencial d’in-
flació que pateix Catalunya respecte d’Espanya i de la Unió Europea és motiu de preocupació i de debat en el si del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, aplaudeix la iniciativa endegada pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat encaminada a
fer una diagnosi i una sèrie de recomanacions sobre el diferencial d’inflació català. I particularment en l’encert d’haver creat una
Comissió de Treball integrada per experts del món acadèmic, i representants dels agents econòmics i socials i dels departaments més
implicats en la qüestió.
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Auditoria Interna: 
Formar-se és estratègic
Des de fa uns anys, arran del replantejament
del model de govern existent en les empre-
ses, l’auditoria interna passa un moment
òptim a causa en gran mesura del moviment
de reforma de les pràctiques de govern cor-
poratiu a Espanya que ha tingut un impor-
tant impuls durant els últims temps, amb
iniciatives com la nova Llei financera, l’in-
forme Aldama o la nova Llei 26/2003 de 17
de juliol, per reforçar la transparència de
les societats anònimes cotitzades.

Aquest moviment, emmarcat en un procés
de convergència internacional les referèn-
cies del qual són la “Sarbanes Oxley Act
of 2002” a EUA i el “Winter Report” a la
Unió Europea, està configurant a la pràc-
tica un nou model de supervisió per part
dels Consells d’Administració, que trans-
cendeix l’àmbit de les societats cotitzades
i s’estén a tot tipus de societats. 

No hi ha dubte que l’auditoria interna ha
guanyat pes en les organitzacions, i s’ha
convertit en una autèntica funció de govern,
però el caràcter multidisciplinar d’una
matèria com l’auditoria interna exigeix del
professional que l’exerceix que sigui un
totterreny: ha de poder avaluar els riscos
en aspectes tant diferents com el financer,
el tecnològic o el legal entre d’altres, i aju-
dar a l’empresa en què desenvolupa la
seva funció a acomplir els seus objectius
estratègics. Tanmateix, la seva dependència
del màxim òrgan d’administració de l’em-
presa, obliga que l’auditor intern guardi
l’adequat equilibri amb la funció directiva.

En aquest sentit, la formació és per als audi-
tors interns absolutament estratègica més
en un entorn empresarial en constant evo-
lució i que requereix uns serveis d’auditoria
interna altament qualificats i que veritable-
ment aportin cada dia més valor a l’organit-

zació, les normes d’auditoria interna, accep-
tades internacionalment, en la norma 1230
diuen textualment: “Els auditors interns
han de perfeccionar els seus coneixements,
aptituds i altres competències mitjançant
la capacitació professional continuada”.

Des de l’Institut d’Auditors Interns mante-
nim una atenta mirada a la realitat empre-
sarial, els seus canvis i les seves tendències,
no només com una necessitat, sinó com
una de les nostres raons de ser com ajut
indispensable a l’adequat desenvolupa-
ment professional dels nostres socis i de
tots aquells que exerceixen la funció en el
nostre país. Sens dubte la realitat empre-
sarial ha evolucionat molt ràpidament en
els últims anys i ha generat noves deman-
des de formació a què cal respondre de
manera ràpida i efectiva.

Així doncs, el professional de l’auditoria
interna ha d’estar permanentment format i
informat, el seu perfil exigeix una actualit-
zació constant de coneixments per fer front
a les noves exigències i necessitats, deman-
dades tant des del si de les nostres organit-
zacions, com des de l’entorn legislatiu.

Les necessitats de formació de l’auditor intern
inclouen un ample ventall de temes, prio-
ritàriament tots aquells que siguin o puguin
ser un risc per als objectius de les organit-
zacions en què l’auditor intern exerceix la
seva funció, temes tan variats com econò-
mico-financers, sistemes d’informació, legals
com l’auditoria laboral o temes sectorials com
les polítiques de prevenció de blanqueig
de capitals. Atesa la complexitat de l’entorn
empresarial també han d’abastar tot tipus
d’àrees formatives que permetin desenvolu-
par tot el seu potencial professional, i fomen-
tar la seva necessària faceta multidisciplinar
i fomentar les seves habilitats directives.

Gabriela Glez-Valdés
Responsable de Formació i Relacions Externes

Institut d’Auditors Interns

PERFIL DEL DIRECTOR D’AUDITORIA INTERNA

Missió
Ajudar a l’organització a acomplir els seus objectius tot
aportant un enfocament sistemàtic i disciplinat per avaluar
els processos de gestió de riscos, control i govern.

Responsabilitats
Col·laborar amb el Comitè d’auditoria en tot allò que sigui
necessari per tal que desenvolupi les seves responsabilitats.
Identificar i avaluar les exposicions significatives a riscos.
Supervisar i avaluar l’eficàcia del sistema de gestió de ris-
cos de l’organització.
Avaluar la fiabilitat i integritat de la informació financera
i operativa.
Avaluar l’eficàcia i l’eficiència de les operacions i dels recursos.
Vetllar per la salvaguarda del patrimoni de l’empresa.
Supervisar l’acompliment de lleis, regulacions, procedi-
ments i contractes.
Avaluar l’adequació i l’eficàcia del sistema de control
intern de l’organització.
Contribuir en la millora del procés de govern de l’organització.
Col·laborar amb els auditors externs.
Fer treballs de consultoria per l’alta direcció.

Funcions
Suport al Comitè d’auditoria.
Elaborar un mapa de riscos que defineixi l’univers d’au-
ditoria, en funció del qual fer la planificació de les audi-
tories a curt, mig i llarg termini.
Elaborar informes sobre els treballs fets, tant d’assegura-
ment com de consulta.
Fer el seguiment de la implantació de les recomanacions
proposades en els informes.
Reportar al màxim executiu de l’organització i al Comitè
d’auditoria de qualsevol tipus de risc.
Supervisar les funcions i les atribucions del personal
d’auditoria interna.
Avaluar l’acompliment del treball dels auditors externs.
Col·laborar amb altres àrees de l’organització en projec-
tes determinats.

Dependència
Normalment té una doble dependència.
Funcionalment del president del Comitè d’auditoria i
jeràrquicament del primer executiu.

Relacions
Internes
Comitè d’auditoria
Direcció general 
Àrees operatives de l’empresa (totes les direccions executives)

Externes
Auditors externs
Consultors externs

Qualitats
Honestedat
Objectivitat
Flexibilitat mental i rigor
Compromís amb el projecte de l’empresa
Gran capacitat d’anàlisi i sintènsi
Capacitat de comunicació i lideratge personal
Bon gestor d’equips

Formació
LLicenciatura en C. Econòmiques i empresarials.
o llicenciatures afins.
Valorable formació de Postgrau, MBA, etc
Valorable formació específica en auditoria interna
Bons coneixements de les distintes àrees de gestió 
de l’empresa
Amples coneixements de control intern i comptabilitat
Informàtica a nivell usuari
Idiomes valorables segons característiques de l’empresa

Possibilitats de promoció
Director general
Conseller delegat
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L’auditor del segle XXI tendirà a ser un lli-
cenciat en ciències econòmiques (econo-
mista) amb un Màster en auditoria o pot
ser un llicenciat en una altra carrera amb
un Màster en auditoria, però en aquest
últim cas tindrà molts més problemes a
l’hora d’introduir-se en els temes, no
només d’auditoria sinó també en els propis
de la comptabilitat. Estarà acostumat/ada a
treballar amb suport informàtic i amb conei-
xements raonables d’anglès i/o d’un altre
idioma (francès o alemany). Fins a cert punt
és el perfil de l’auditor del segle passat, però
aquesta formació és la mínima esperada lle-
vat els coneixement d’un altre idioma que és
més un desig de moment que una realitat.
L’edat d’inici seran els 22-23 anys ja que la
professió és encara una professió amb un

perfil jove, en part pel resultat de la tradi-
ció històrica de la professió i en part per
les seves característiques singulars. L’audi-
toria ha tingut fama de ser un viver de
directors generals, financers, administra-
tius, "controlers" o caps de comptabilitat i,
per tant, s’ha vist com un molt bon punt
de partida per aquells que busquen una
entrada en el món financer/administratiu.
L’aprenentatge mínim és de tres a quatre
anys, per poder accedir a llocs de certa
responsabilitat per a un economista i que
s’adequï a les seves expectatives. Tot això
provoca que la professió estigui subjecta a
una rotació relativament elevada i sobre-
tot que afecta a les categories mitjanes-
baixes de les firmes, ja que cada any que
passa la possibilitat d’accedir a un lloc de

categoria i remuneració superior en el
mercat es fa cada vegada més baixa.
S’associa l’auditoria com una professió
que es desenvolupa en les firmes d’audi-
toria externa, però avui en dia algunes
companyies molt grans poden oferir un
ensinistrament de primera qualitat en els
seus departaments d’auditoria interna i
per tant poden competir amb les firmes
d’auditoria externa. No obstant aquest és
un factor que s’ha de tenir menys en
compte que en altres països en els quals
un recent llicenciat pot obtenir el títol
d’auditor mitjancant l’aprenentatge de tres
anys fet en un departament d’auditoria
interna d’algun banc multinacional. Aquí
si un vol el títol d’auditor de comptes, ha
d’obtenir 3.000 hores d’experiència en
una firma d’auditoria externa (segons la
nova llei la xifra augmenta a 5.400 hores).
Quines són les qualitat que es busquen en
un auditor? Es pot contestar la pregunta
amb una relació llarga de punts, però
millor fora ressenyar les qualitats clau. La
primera és el sentit comú, ja que l’habili-
tat de resoldre problemes que és en defi-
nitiva la rutina diària de l’auditor, neix amb
el sentit comú i si va acompanyada d’una
formació sòlida s’arriba a una combinació
molt profitosa. La segona és la facilitat per
a les relacions humanes, en la majoria dels

Auditoria Externa: Perfil de l’auditor del segle XXI



ses o en estudis macro-econòmics. Addi-
cionalment gairebé totes les firmes mitjanes
i grans d’auditoria han afavorit els seus
departaments de serveis integrats o sigui de
comptabilitat i assessorament financero-fis-
cal i, per tant, existeix un altre camí ample
d’experiència. Si un ho analitza bé, potser
la professió proporcioni una de les gammes
més grans d’experiència possibles.

Carlos Puig de Travy
Economista auditor, vocal del Consell

directiu del REA Espanya

CONEIXEMENTS D’UN AUDITOR

En el marc actual de l’auditoria un auditor ha de tenir uns
coneixements mínims i necessaris per al desenvolupa-
ment de la seva tasca professional que passem a exposar
de forma genèrica i no limitativa atès el gran nombre de
sectors en què pot desenvolupar les seves tasques:

COMPTABLES
Pla General Comptable:
Principis comptables
Normes de valoració
Normes relatives als comptes anuals
Resolucions de l’ICAC
Consultes a l’ICAC.
Comptabilitat general, financera i de societats
Comptabilitat analítica.
Comptabilitat de costos
Consolidació i normes realtives a comptes consolidats
Normes internacionals de comptabilitat

AUDITORIA
Control Intern
Normes jurídiques i professionals realtives 
a l’auditoria i als auditors
Auditoria per àrees:
Immobilitzat material
Immobilitzat Immaterial
Immobilitzat financer
Existències
Clients i comptes a cobrar
Tresoreria, prèstecs i crèdits
Recursos propis
Proveïdors i comptes a pagar
Parts vinculades i empreses del grup
Provisions, contingències i fets posteriors al tancament
Ajustaments per periodificació
Compte de resultats
Administracions públiques

MATÈRIES JURÍDIQUES
Dret de societats
Dret concursal
Dret tributari
Dret civil
Dret mercantil
Dret del treball i de la seguretat social

CONSULTORIA(no exigible per ser auditor)
Tècniques de valoració (d’accions, de negocis,
lucre cessant, etc.)
Plans de viabilitat
Due Diligence
Management (organització, processos, EFQM,
quadres de comandament, etc.)

ALTRES CONEIXEMENTS 
Sistemes d’informació i informàtica
Maneig d’eines informàtiques tipus office, windows,
correu electrònic i internet
Coneixement de sistemes ERP i SAP
Economia de l’empresa
Economia i política financera
Matemàtica i estadística
Gestió financera de l’emrpesa

treballs d’auditoria, un ha d’actuar com
part d’un grup i tenir contacte diari amb
els empleats de totes les categories dels
clients. La tercera i potser la més pràctica,
una disponibilitat per viatjar. Moltes vega-
des el treball requereix que els auditors es
desplacin lluny. La quarta i alhora més cos-
tosa per aquells que s’inicien és la disponi-
bilitat i la motivació per treballar a un ritme
dur i exigent i que en molts casos reque-
reix una dedicació elevada respecte d’una
jornada habitual d’altres professionals.
Una cosa que certament pugui sorprendre
és que segons els estudis de perfil psi-
cològic que s’han fet als EUA i al Regne
Unit (Michael Page, PLC i Douglas Llam-
bias, dues empreses de reclutament finan-
cer) els auditors tenim una forta dosi
d’introvertits. Esperem que els auditors
del segle XXI, siguin més oberts que
nosaltres, ja que com hem dit la facilitat
per a les realcions humanes és certament
molt desitjable en la nostra professió.
L’experiència que han de tenir els auditors
d’aquest segle poden ser d’una gamma
molt ampla. No és el mateix treballar en
una firma petita que en una firma gran.
La firma gran tendeix a ser més jerarquitza-
da i el contacte d’un/una júnior amb el soci
tendeix a ser molt limitat. Addicionalment
l’experiència que pugui tenir, pot variar
molt més que abans. Fins fa uns 10 anys
la gran diferència entre les oficines grans
i les petites i mitjanes era la grandària del
client i les probabilitats de trobar-se partici-
pant en una auditoria segons normes d’au-
ditoria internacionals. Un auditor en una de
les oficines grans tenia més probabilitat de
topar-se amb auditories de certa grandària,
fins empreses cotitzades a borsa i era més
normal fer auditories les estratègies de les
quals incloïen un element fort de com-
provació de sistemes de control intern. En
gran mesura això reflectia la grandària dels
clients. També per la importància del treball
referit en les firmes grans, era normal que
qualsevol auditor que treballés per elles tin-
gués una experiència força desenvolupada
d’auditar estats financers, basats en normes
internacionals de comptabilitat i amb nor-
mes internacionals d’auditoria. Aquesta
experiència també es podia aconseguir en
les empreses anomenades mitjanes però
que pertanyien a xarxes internacionals
encara que amb menys freqüència.
En els darrers 10 anys hi ha hagut un canvi
pel que fa a les quatre grans empreses d’audi-
toria o més bé en les seves oficines més grans.
S’han muntat un sistema de funcions espe-
cialitzades d’auditoria, és a dir les firmes d’au-
ditoria s’han dividit en departaments en què
cadascú s’especialitza en un tipus de client. Un
departament pot ser aquell la funció del qual
és l’auditoria d’entitats financeres i es dedicarà
únicament a treballs relacionats amb aquest
sector. L’objectiu és tenir equips especialitzats
en unes àrees concretes. Aquest canvi no
és un canvi limitat a Espanya, en altres paï-

sos del món també s’està desenvolupant el
mateix enfocament, però només en ofici-
nes de certa grandària. Això deixa a l’audi-
tor entrant amb el problema d’elegir si
desitja un aprenentatge més especialitzat o
si prefereix un enfocament més generalitzat.
La resposta en aquesta pregunta dependrà
d’allò que vulgui l’auditor entrant, encara que
pot ser que sigui una experiència un tant avor-
rida haver de passar divuit mesos fins a tres
anys auditant empreses o entitats del mateix
sector. Amb tot, es comprèn el raonament que
hi ha rere aquesta tendència ja que permet
proporcionar un servei més eficaç i eficient a
clients que no veien amb bons ulls que s’uti-
litzés el seu encàrrec com un camp d’ensinis-
trament per a elements de l’equip d’auditors.
Què busca l’auditor entrant de l’auditoria i
quines possibilitats li pot oferir la professió?
Aquesta ha tingut fama de ser una professió
amb una rotació força gran. Normalment
l’auditor entrant inicia el seu bagatge pro-
fessional sense tenir una idea clara d’allò
que vol fer a tres o quatre anys vista, llevat
que li atrau la idea d’alguna cosa relaciona-
da amb el món empresarial. Anteriorment
era relativament fàcil per al auditor novat, ja
que amb una mica de sort el reclutava un
dels clients de la firma en què treballava.
Aquesta sortida ja no és tan viable. Abans
els clients de les firmes auditores veien l’e-
quip d’auditoria com una font de recluta-
ment de professionals de finances, amb un
cert nivell d’experiència, i a més amb conei-
xements importants sobre l’empresa en
qüestió. Avui en dia moltes de les empreses
que abans reclutaven a personal d’aquesta
manera, tenen els seus propis programes de
reclutament i ensinistrament. Encara així, un
auditor després de tres o quatre anys d’en-
sinistrament en el treball, encara pot tenir
opcions com a cap de comptabilitat o com
ajudant a un “controler” financer. També si
li interessa la carrera en un altre context, pot
tenir accés a un departament d’auditoria
interna d’alguna empresa gran. L’avantatge
de la professió és que existeixen oportuni-
tats de canviar de carrera en qualsevol
moment, bé sigui a nivell de sènior, super-
visor o gerent o fins i tot a nivell de soci.
Finalment queda la carrera d’auditor per a
una petita minoria, per raó de la naturalesa
piramidal de la majoria de firmes mitjanes i
grans. Aquest camí és potser més per
aquells que estiguin enamorats de la profes-
sió i que tinguin ambicions. Només en algu-
nes empreses grans es pot parlar d’auditor
de carrera sense parlar d’un soci.
En la professió mateixa l’auditor entrant pot
gaudir d’un gran gamma d’experiències
professionals ja que el treball no es limita a
l’auditoria per se. Fins i tot en firmes relati-
vament petites, l’auditor pot participar en
treballs corporatius com investigacions de
compra (due diligence), fusions, etc., valo-
racions d’empreses, en estudis de control
intern, treballs encarregats per alguna enti-
tat de l’administració pública, treballs foren-
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1. Introducció

Estem assistint de forma creixent a operacions
de reestructuració empresarial en la recerca,
per una banda, de la dimensió òptima de
l’empresa i per una altra, en el cas sobretot
de l’empresa familiar, de l’òptima desinver-
sió i per tant de la realització d’un patrimo-
ni acumulat durant un llarg període de temps.

Els processos de compravenda empresa-
rial (en endavant processos d’M&A) reque-
reixen una planificació i definició estratègica
de les diferents fases tant per part dels com-
pradors com dels venedors, que permeti diri-
gir en tot moment la negociació i l’obtenció
dels resultats esperats en cada cas, identificant

les oportunitats empresarials que atorguen
les concentracions i les noves empreses resul-
tants, així com en el seu cas les desinversions.

En aquests processos la figura d’un asses-
sor amb habilitat negociadora eficaç, capa-
citat relacional i de gestió dels conflictes
que puguin sorgir, que tuteli tot el procés i
vetlli per la seva eficàcia i eficiència, és
essencial. Si bé en el nostre país estem
encara molt lluny de països com Anglaterra
o França quant al percentatge d’operacions
d’M&A en què s’utilitzen els serveis d’un
assessor, l’evolució en els darrers 5 anys ha
estat molt positiva i ha augmentat les pos-
sibilitats d’èxit en aquestes operacions.
En les properes línies faig una descripció

del perfil que considero a títol orientatiu que
aquest tipus de professionals han de tenir.

2. Perfil

Missió:

Dirigir i tutelar, d’acord amb el client, tot
el procés d’M&A, vetllant per la seva eficà-
cia i eficiència, en termes econòmics,
socials i de reducció de riscos.

Responsabilitats/Funcions:

Activitats de l’assessor d’M&A en proces-
sos de desinversió:
– Definició de l’estratègia a seguir en el

procés, conjuntament amb el client,
obtenint un coneixement de les motiva-
cions que indueixen a les empreses a
realitzar aquestes operacions i de les
claus que expliquen el seu èxit. 

– Elaboració del memoràndum descriptiu
de la companyia.

– Pla de negoci i Valoració de la compa-
nyia basada en els diferents criteris tant
financers com estratègics. 

– Investigació de mercat.
– Contactes amb possibles inversors.
– Establiment de negociacions.
– Coordinació del procés de tancament de

l’operació.

Perfil professional de l’assessor en la compravenda
d’empreses



– Due Diligence des d’una òptica global
cobrint les àrees de risc (comercial,
financera, recursos humans, legal i fiscal)

– Negociació d’ajustos (esborranys de
contracte)

– Contracte definitiu
– Integració de les organitzacions que

intervenen

Singularitats de les activitats de l’assessor
d’M&A en processos d’inversió:
– Han de definir-se, conjuntament amb el

client, els criteris de recerca
– Preparació de l’estratègia d’aproximació

i del protocol d´inversió

La resta del procés és bàsicament idèntic
al de desinversió.

Relacions amb l’estructura interna del
client:
– Assessors interns (fiscalistes, advocats,

auditors interns...)
– Accionistes
– Consell d’Administració
– Departament Financer 
– Directors Generals 
– Responsables de les activitats d’adquisi-

ció de societats i filials
– Responsables de les diferents àrees fun-

cionals i operatives de l’empresa

Relacions amb l’entorn extern al client:
– Assessors externs (fiscalistes, advocats, audi-

tors, consultors, interim management...)
– Empreses del sector del client i del d’M&A
– Inversors (entitats financeres, entitats de

capital risc, business angels,...)
– Organismes, associacions i institucions

(àmbit internacional, nacional i autonòmic)

Formació necessària i coneixements
específics:
– Llicenciatura en Ciències Econòmiques i

empresarials
– Formació en control de gestió i auditoria 
– Alts coneixements en comptabilitat analítica
– Estudis de postgrau, preferiblement en

direcció financera o cursos d’especialit-
zació financera (planificació estratègica,
inversions, rendibilitat, valoració d’em-
preses i negocis borsaris) així com de
l’àrea comercial, de producció, de siste-
mes d’informació i de gestió de recursos
humans de cara a les due diligence

– Coneixement dels mercats on operen els
seus clients

– Coneixement de la legislació nacional i
internacional que afecta als processos
d’M&A per tal d’identificar les principals
limitacions i dificultats que puguin sorgir
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– Fiscalitat de les operacions de reestruc-
turació empresarial

– Coneixement de les diferents modalitats
existents de finançament i d’operacions 

– Formació en habilitats negociadores, de
mediació i de gestió del conflicte entre
diverses posicions

– Formació en aspectes de comunicació i
gestió del canvi

Qualitats:
– Mentalitat estratègica i proactiva
– Visió pràctica, multidisciplinar i integral 
– Capacitat d’anàlisi
– Rigorositat, fiabilitat, lògica i metòdica
– Tenacitat i perseverància
– Flexibilitat i creativitat
– Habilitats per les relacions interpersonals
– Capacitat de direcció i de treball en equip
– Capacitat de negociació i comunicació
– Capacitat de definició i resolució de

problemes
– Ètica professional
– Visió de negoci
– Orientació al client

Experiència prèvia:
– Analistes d’empreses en entitats financeres
– Controller
– Directors d’expansió
– Membres d’entitats de private equity

Tot essent conscients que sempre troba-
rem en cadascú de nosaltres punts més
forts que d’altres és important, però,
que el professional sigui conscient de
tots els elements que poden intervenir
en el desenvolupament de les seves
funcions.

Joaquim Catalán
Economista i Advocat

Conseller Delegat d’EUROADVISERS
Coordinador del Cicle de Compravenda

d’Empreses de l’Aula d’Economia del CEC

Procés 
de 
desinversió





Sr. Jesús Álvarez
Director de l’Aula d’Economia
Col·legi d’Economistes de Catalunya

1.- Les noves tecnolo-
gies influïran fonamen-
talment en dos aspectes
que fan referència “a
què i a com” de la for-
mació dels professionals:
– D’una banda les TIC
(tecnologies de la

informació i les comunicacions) s’incor-
poren cada vegada més en les temàtiques
impartides, i no només en els cursos
específics adreçats a tecnòlegs. Crec que
és imprescindible que tots els directius es
formin en la gestió eficient de les TIC, i
que gairebé en tots els cursos de finan-
ces, comptabilitat, etc., s’incorpori l’en-
senyament de les eines informàtiques
aplicables.
– D’altra banda, quant als mitjans per
impartir la formació, és impensable avui
per avui en una aula que no disposi de
mitjans informàtics i audiovisuals; i cada
vegada serà més important la formació
on-line, encara que penso que el futur no
serà tant de l’e-learning pur sinó del blen-
ded o semipresencial. 

2.- En relació a l’Espai Europeu d’Ense-
nyament Superior, a part de l’avenç en
una homogeneïtat més gran en l’àmbit de

la Unió, té dos eixos que són absoluta-
ment coincidents amb la filosofia de l’Au-
la d’Economia del Col·legi:
– Es fa èmfasi en la capacitat o la profes-
sionalitat com a finalitat de la formació
superior, cosa que exigiria una implicació
més gran dels col·legis professionals.
Cosa que comporta que la formació, tal i
com s’explicita en les característiques dels
curos de l’Aula d’Economia, “ha d’estar
orientada a les necessitats de les empre-
ses i de les institucions” i dotar de les
“capacitats necessàries per a l’exercici
professional”.
– Per mantenir aquesta professionalitat al
llarg de la vida laboral es fa imprescindi-
ble la formació continuada, això és el que
significa la famosa “caducitat” de la for-
mació.
Gairebé tots els col·legis que agrupen
titulats superiors inclouen en els seus
principis deontològics estar permanent-
ment actualitzat per a l’exercici professio-
nal. A més el Col·legi d’Economistes de
Catalunya va crear l’Aula d’Economia,
com a centre de formació propi, per faci-
litar la formació continuada.
Un altre pas en aquest sentit ha estat la
nova Llei d’auditoria, que ha declarat obli-
gatòria la formació anual dels auditors. La
tendència és que aquesta obligatorietat
s’extengui a altres activitats, bé per
exigència de l’administració o de les cor-
poracions professionals.

Sr. Pau Verrié
Director general
IDEC-Universitat Pompeu Fabra

1.- En los últimos tiem-
pos el IDEC ha ido
sumando a su oferta
un número de progra-
mas semi-presenciales y
a distancia (e-learning).
Estos programas incor-
poran ya en su diseño

conceptual las ventajas que ofrecen las
nuevas tecnologías, y combinan la flexibi-
lidad y la interactividad con la calidad de
los contenidos, el rigor académico y el
contacto con la realidad empresarial, habi-
tuales en el IDEC. En la modalidad “on
line” el participante se sitúa en el centro
del proceso de aprendizaje, siendo él
mismo quien marca su propio ritmo de
aprendizaje. Para conseguirlo se le pro-
porciona un fácil acceso a la información,
un proceso de evaluación continuo y per-
sonalizado y el establecimiento de un
contexto de diálogo didáctico guiado.
Todo esto se hace a través de un entorno
virtual de aprendizaje que incluye tres ele-
mentos fundamentales: materiales de
autoaprendizaje, tutoría a distancia y eva-
luación continuada y personalizada. Nues-
tra intención es continuar favoreciendo la
proactividad y la participación mediante
la utilización de las nuevas tecnologías.
De esta manera, pretendemos evitar que
la distancia sea un inconveniente y pase a
ser una oportunidad para fomentar el con-
tacto y la relación de profesionales que en
entornos metodológicos convencionales
difícilmente se podrían realizar. Pretende-
mos con ello formar profesionales creati-
vos y emprendedores mediante la
aplicación de metodologías que favorez-
can que los participantes vayan incorpo-
rando las buenas prácticas, así como
nuevos conocimientos, siendo los profe-
sores quienes acompañen y dirijan todo
ese proceso de transformación. 

2.- Los próximos años serán claves para el
sector de la formación para directivos y
profesionales. La consolidación de la pro-
puesta de la declaración de Bolonia sobre
la creación del Espacio Europeo de Ense-
ñanza Superior, en cuanto a la oferta de
programación oficial de postgrados, pro-
vocará un rediseño de este tipo de forma-
ción, generando nuevas oportunidades
que permitirán complementar la oferta
formativa. Estos nuevos retos que se pre-
sentan deberán afrontar claramente una
formación orientada a la empresa, de cali-
dad, y con un claro enfoque de interna-
cionalización. En este sentido, se pretende
impulsar el crecimiento de participantes y
profesores internacionales, consolidando
por nuestra parte, las líneas de actuación
ya existentes en el ámbito europeo. 
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Especial Formació
La Formació, especialment la formació contínua pels professionals està sotme-
sa en un període de canvi. D'una banda les noves tecnologies de la informa-
ció i del coneixement permetran , a més  d’introduir nous mitjans pedagògics
que facilitin les exposicions dels ponents,   diferents formes de prestar aquesta
formació. Si fins ara sols existien dos models, presencial o a distància, d’ací a
uns anys segur que en sortiran de nous, mixtos que optimitzaran millor el
temps de dedicació i l’aprenentatge del professional.
D'una altra els estudis universitaris de tota Europa estan sotmesos a canvis,
d'una banda  per tal d’harmonitzar-los i fomentar així la lliure circulació dels
professionals i  d'una altra per incidir en la seva caducitat i promoure una
formació constant i contínua dels professionals. Desapareixen les llicenciatu-
res i en canvi apareixen els estudis de grau i de postgrau, orientats a l'espe-
cialització professional i, o acadèmica. 
Per aquest motiu ens hem adreçat als principals centres de formació continua-
da en l’ensenyament de l’economia i de l’empresa per tal de saber la seva opi-
nió, i com s’estan adaptant a aquests canvis. En concret els hi hem preguntat:
1.- Com afectaran les noves tecnologies a la formació dels professionals ?
2.- El “nou espai europeu universitari” preveu una “caducitat” a la formació

dels professionals. Com creieu que ha de ser aquesta formació continuada?



Sr. Jorge Soleu Climent
Director gerent 
de la Universitat Abat Oliba CEU

1.- Els mitjans canvia-
ran, i obriran noves
possibilitats. Per exem-
ple, en la Universitat
Abat Oliba CEU ja
estem utilitzant la nos-
tra intranet com a lloc
de referència per als

nostres cursos, cosa que permet a l'alum-
ne preparar les classes que, d'aquesta
manera, poden dedicar-se a un veritable
aprofundiment.
En darrera instància, la formació dependrà
que hi hagi algú amb alguna cosa valuosa
per explicar i algú amb interès per fer-la seva.

2.- Efectivament, la introducció de les
capacitats com objectiu terminal dels estu-
dis universitaris obliga a una continuada
revisió de les esmentades capacitats, des-
coneguda fins ara en el nostre model uni-
versitari. La formació continuada haurà
d'orientar-se a dita revisió per a totes les
persones diplomades del futur sistema. En
aquest sentit cobra actualitat la màxima
que la formació, per al bon professional,
no acaba mai.

Sra. Nati Cabrera
Directora de metodologia de la UOC

1.- Las TIC ja fa anys
que estan influint en la
forma d’aprendre dels
professionals.
Podríem parlar de les
aportacions més remar-
cables: la flexibilitat, l’ac-
cessibilitat, la interacció.

D’una banda, la flexibilitat de les activitats
formatives que fan un ús intensiu de la
tecnologia permet trencar barreres d’espai
i temps i, per tant, facilitar l’accés dels
professionals des de qualsevol lloc en què
es trobin i en el moment que tinguin dis-
ponibilitat. A més, cadascú té la possibili-
tat d’adaptar el propi ritme d’aprenentatge
a les seves necessitats i circumstàncies.
D’altra banda, las TIC permeten parlar de
formació on-line interactiva, és a dir, d’un
tipus de formació que promou la relació
entre les persones, entre els col·lectius de
professionals, facilitant els contactes i la
creació de xarxes d’aprenentatge i també
de treball. I no oblidem que el treball en
xarxa és una de les tendències que més
clarament s’està dibuixant, pel que fa a
l’ús de la tecnologia, en l’àmbit de la for-
mació, la investigació, l’activitat de les
empreses (sobretot les de serveis) i la seva
organització.

L’adquisició de competències en l’ús de les
tecnologies de la informació i el coneixe-
ment que fa possible la formació virtual,
juntament amb la flexibilitat i la interacció
que el sistema permet, són potser els
aspectes que més valoren les pròpies
empreses a l’hora de triar aquesta modali-
tat de formació per als seus professionals.

2.- Més que de caducitat, crec que hauríem
de parlar de necessitat constant d’actualitza-
ció. Potser el matís és molt subtil, però hi ha
diferències. El coneixement no caduca, es
transforma, se’n genera de nou, s’adapta. En
el context de la Societat de la Informació i
del coneixement la velocitat amb què ens
podem comunicar, intercanviar idees, cons-
truir-ne de noves, generar coneixement,
també ha augmentat de forma considerable.
En aquest context, la tecnologia té una
doble vessant: la de fer-nos entrar en
aquesta nova dimensió de les comunica-
cions, les relacions i el treball en xarxa; i
la de permetre que la nostra formació
com a professionals sigui possible, perquè
ens facilita un sistema prou flexible com
per poder oferir-nos solucions a mida.
Aquesta formació continuada al llarg de la
vida, hauria de ser, doncs, prou flexible a
les necessitats i les circumstàncies diverses
dels usuaris; personalitzable de forma que
cadascú inverteixi els recursos (esforç,
temps, diners) en allò que li és útil per a
la seva professió i en funció de les seves
mancances i expectatives; hauria de facili-
tar no només l’adquisició de coneixements
en sentit estricte, sinó també l’adquisició
de competències en un sentit més ampli i
transversal; hauria de promoure l’intercan-
vi i la construcció conjunta de coneixe-
ment, i la creació de comunitats i xarxes
de professionals amb interessos comuns.

FUNDACIÓ UPC
Sr. Pau Roig
Adjunt a direcció de la Fundació UPC

Sr. Joaquim Olivé
Director acadèmic de la Fundació UPC

1.- La tecnologia ens fa a tots més
intel·ligents. És un fet, una realitat. 
La xarxa d’internet i el cada vegada més
extens conjunt d’aparells que ens hi per-
meten accedir, esdevenen una solució i
ajuda per a qualsevol professió. La forma-
ció cada cop més anirà lligada a la tecno-
logia en el sentit que el professional
aprendrà allò que necessiti, en el moment
i en el lloc que ho necessiti. 
Els centres com la Fundació UPC que ens
dediquem a la formació dels professionals
hem de saber adaptar-nos a aquest esce-
nari, aprofitant les potencialitats de la tec-
nologia, i ajudant als professionals a ser
més intel·ligents. Un repte extraordinari
d’afrontar.

2.- L’actualització de coneixements és
una necessitat per al desenvolupament
professional de les persones. És per això
que una de les qüestions que proposa
l’Espai Europeu d’Educació Superior és
que la universitat assumeixi institucional-
ment la funció d’aprenentatge al llarg de
la vida com una de les seves activitats
fonamentals.
La formació superior permanent ha de
ser concebuda i realitzada en col·labora-
ció entre universitat, empreses i organit-
zacions que tenen centrada la seva
activitat en un àmbit del coneixement
concret. A més ha de ser de qualitat i
adequada a les necessitats dels professio-
nals a qui es dirigeix.
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Lliurament de diplomes
de la 16a promoció del
Màster d’Especialització
Tributària

Amb la presència del Sr. Ricard Beltran,
cap de la Inspecció Tributària de la
Direcció General de Tributs.

El passat dia 7 de juliol en el decurs d’un
sopar organitzat en el Círculo Ecuestre, es va
celebrar el lliurament de diplomes de la 16a
edició del Màster d’Especialització Tributària.
L’acte va comptar amb la presència entre d’al-
tres, del Sr. Ricard Beltran, cap de la Inspec-
ció Tributària de la Direcció General de
Tributs, del Sr. Joan B. Casas, director de l’Au-
la d’Economia del Col·legi i del Sr. Josep M.
Coma, director del Màster i vicepresident de
la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi.

En els breus parlaments que es van fer en el
decurs de l’acte es va felicitar a tots els alum-
nes d’aquesta promoció per haver obtingut
el títol, així com també es va agrair l’esforç
de tot el professorat que any rere any inten-
ta millorar la qualitat del Màster. En la seva
intervenció el Sr. Ricard Beltran va parlar de
tot l’esforç que s’està fent des de la Direcció
General de Tributs en el desenvolupament
de programes d’ajut en la confecció i pre-
sentació dels impostos cedits a la Generali-
tat de Catalunya, el proper pas que en breu
es donarà és que es puguin pagar aquests
tributs per Internet, per últim va fer menció
del Projecte de Llei de reforma de l’Impost
sobre Successions i Donacions que es pre-
veu que s’aprovi pel Parlament de Catalu-
nya a l’octubre o al novembre.

Com a responsable de la Junta de Govern
pel que fa a l’Aula d’Economia, el Sr. Joan
B. Casas, va fer referència que una de les
funcions més importants del Col·legi a part
de defensar aspectes corporatius és ajudar
a la formació dels col·legiats en un entorn
cada cop més canviant, cada any més de
3.000 alumnes escullen l’opció de formar-se
al Col·legi, un pilar fonamental de l’Aula
d’Economia és l’Àrea Fiscal on el tema de la
formació continuada és bàsic. Finalment va
comentar que esperava que el Màster
hagués estat útil als alumnes i els va convi-
dar a participar tan activament com els sigui
possible en la vida i l’evolució del Col·legi.
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Notícies de l’Aula d’Economia

Més de 500 professionals de l’assessoria 
fiscal s’han format amb el Màster 
a l’Aula d’Economia
Obert el període d’inscripció a la 17a edició del Màster d’Especialització
Tributària

Per dissetè any consecutiu l’Aula d’Economia organit-
za una nova edició del Màster d’Especialització Tri-
butària que té com a principal objectiu aconseguir que
els alumnes que el cursin obtinguin una formació
completa i rigorosa per poder exercir com a assessors
fiscals.

El Màster d’Especialització Tributària és un dels cursos
més prestigiosos de Catalunya dintre de la seva espe-
cialitat. Un rigorós disseny del programa que s’ha anat
perfeccionant any rere any fruit de l’experiència acu-
mulada, sumat a la gran professionalitat dels profes-

sors que l’imparteixen, tots ells experts en l’Àrea Fiscal, inspectors o assessors,
i a una orientació eminentment pràctica del programa han situat a aquest Màs-
ter en un lloc capdavanter en la formació de professionals en el camp de l’as-
sessoria fiscal.

Molts despatxos professionals han trobat en els nostres alumnes una magnífica
“pedrera” de futurs professionals i confien sovint en nosaltres tant pel que fa a
cobrir alguna vacant com també a l’hora d’especialitzar al personal que acaben
d’incorporar.

Per superar aquest Màster també es demana als alumnes que participin de forma
activa en el desenvolupament de les classes, aportant idees i punts de vista i que
superin els diferents casos pràctics que els professors els plantegen, cosa que fa
que vagin adquirint certes habilitats tant en el maneig de bibliografia fiscal com
en el camp de les noves tecnologies, matèria que sobretot en els darrers anys
s’ha convertit en imprescindible de conèixer i dominar per part de qualsevol bon
professional.

El Màster d’Especialització Tributària està homologat pel Registre d’Economistes
Assessors Fiscals (REAF) i permet als economistes que el cursin l’accés a aquest
Registre, beneficiant-se de la gratuïtat de quota d’inscripció durant els dos anys
següents a la realització de la matrícula.

Els alumnes que ho sol·licitin s’incorporaran a una Borsa de Treball del Col·legi
per accedir a les ofertes de treball en assessorament fiscal per a la realització de
pràctiques en despatxos professionals.

Si ho desitgeu ja us podeu inscriure en l’edició que començarà el proper mes
d’octubre, però si el que voleu és més informació podeu adreçar-vos a l’Aula
d’Economia del Col·legi (Marta Ruiz) al telèfon: 934161604 ext. 214.



El Màster està pensat per a economistes i altres titulats universitaris que vulguin
conèixer a fons els impostos vigents actualment i, en particular, va adreçat 
als llicenciats de nou que vulguin especialitzar-se en aquesta matèria.
Al Màster es donarà una experiència pràctica adequada per poder exercir 
com a assessor fiscal. 

Borsa de treball i pràctiques professionals
Els assistents que ho sol·licitin s’incorporan a una Borsa de treball del Col·legi 
per accedir a les ofertes de treball en assessorament fiscal i per a la realització 
de pràctiques en despatxos professionals.

Durada 300 hores      Horari: de dilluns a dijous, de 19.00 a 22.00 h. 

Barcelona

Del 13 d’octubre de 2005
a maig de 2006

Màster
d’Especialització Tributària
Formació i perfeccionament per a l’exercici com a assessor fiscal

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

Col·legi d'EconomistesCol·legi d'Economistes
de Catalunyade Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de CatalunyaC Col·legi d'Economistes

de Catalunya

17a Edició

Homologat pel REAF

A Aula
d'Economia

A Aula
d'Economia

A

A Aula
d'Economia

A AulaAula
d'Economiad'Economia

A

A Aula
d'Economia

A

Aula
d'Economia

Coordinador:

Josep M. Coma
Economista, 
assessor fiscal.
Vicepresident de la 
Comissió d’Assessors 
Fiscals del Col·legi

Professorat:
Economistes-assessors 
fiscals amb àmplia 
experiència professional,
caps de servei i
inspectors de l’Adminis-
tració Tributària i del 
Departament d’Economia
i Finances de la 
Generalitat
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Notícies del Col·legi

Prediccions del IEBE pel tercer trimestre 
de 2005
En l’anterior previsió del IEBE (2n trimestre 2005) es va preveure que l’IBEX 35
tancaria al mes de juny, al voltant dels 9.650 punts. La realitat ha confirmat el
compliment de les millors expectatives, ja que l’IBEX 35 va tancar en els 9.783
punts, cosa que suposa un increment acumulat del 7,7% en el que va d’any i un
5% en el segon trimestre. El IEBE corresponent al tercer trimestre, preveu que
l’IBEX 35 tancarà a final del mes de setembre de 2005 entre els 9.600 punts i
els 10.000 punts, sent el valor més probable a l’entorn dels 9.900 punts. En
aquesta edició ha existit un gran consens entre els experts que han participat
en aquesta estimació. A favor de la borsa jugaran els tipus d’interès, que
podrien experimentar una baixada cap a final d’any, així com el menor atrac-
tiu del sector immobiliari conseqüència de la reducció del ritme del creixement
experimentat en el que portem d’any respecte al anterior.
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Les sol·licituds d’accés
al Torn d’Actuació 
Professional s’han 
de presentar a la
Secretaria del Col·legi
abans del quinze 
d’octubre

El Torn d’Actuació Professional (TAP) és
el servei que té establert el Col·legi d’E-
conomis-tes de Catalunya, des l’any 1989,
per tal d’oferir professionals especialitzats
i amb experiència, agrupats en especiali-
tats diferents, a les empreses i institucions
que necessitin un economista per a una
actuació puntual que requereixi un dicta-
men, un estudi o una valoració per part
d’un expert independent en matèria
econòmica. El bon fi de l’actuació dels
perits i la correcta aplicació de la norma-
tiva és supervisat per la Comissió Rectora
del TAP adscrita al Comitè de Normativa
i Ètica Professional i que actua per dele-
gació de la Junta de Govern del Col·legi
d’Economistes.

L’entrada en vigor de la nova Llei d’Admi-
nistració Concursal, ha variat substancial-
ment el paper dels economistes a l’hora
d’actuar com a administrador concursal.
La nova Llei estableix que el jutge podrà
designar un perit, de comú acord entre les
parts o mitjançant les llistes facilitades pels
col·legis professionals.

Per això, la Comissió Rectora del Torn
d’actuació professional, a part de promo-
cionar els diversos llistats que configuren
el Torn d’Actuació Professional entre
diversos col·lectius de professionals
–advocats, procuradors,...–, i a diverses
institucions –Registre Mercantil, Tribunals
Arbitrals, a cadascun dels 300 jutjats,
entre jutjats de primera instància, d’ins-
trucció, social, Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya,...–, remet cada any una
llista dels economistes inscrits en el llistat
temàtic d’administradors concursals als
Jutjats Mercantils.

Els requisits per formar part de cadascun
dels llistats temàtics del TAP, els podeu
trobar en els annexos del seu Reglament,
que podeu trobar a la pagina Web del
Col·legi, en l’apartat del Torn d’Actuació
Professional.

Podeu demanar més informació a la
Secretaria del Col·legi d’Economistes de
Catalunya.

Evolució IBEX 35
Projecció 30-09-2005 segons IEBE entre 9.600 i 10.000

Principis i normes comptables
espanyoles versus normes 
internacionals de comptabilitat
IAS/IFRS Anàlisi i gestió d’in-
versions a l’empresa Direcció 
i gestió de fundacions i altres
entitats no lucratives

Principis i normes
comptables espan-
yoles versus normes
internacionals de
comptabilitat
IAS/IFRS

Durada: 16 hores

Dates: 21, 26, 27 i 28 
de setembre de 2005

Horari: de 17.00 a 21.00 hores

Professorat: Rafael Farrán,
economista, 
soci d’auditoria de Deloitte 
Alejandro Bernal, gerent 
d’auditoria de Deloitte

Anàlisi i gestió 
d’inversions 
a l’empresa

Durada: 16 hores

Dates: 20, 21, 27 i 28 
de setembre de 2005

Horari: de 18.00 a 22.00 hores

Professorat: José Miguel Vilalta,
economista i director financer
d’Envases del Vallès

Direcció i gestió
de fundacions 
i altres entitats 
no lucratives

Durada: 54 hores

Dates: 20 i 27 d’octubre;
3, 9, 17 i 24 de novembre 
i 1 de desembre de 2005

Horari: de 09.15 a 13.45 hores
i de 15.30 a 18.30 hores
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Reconeixement 
al despatx professional
d’economistes de l’any
Primera
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs
del sopar dels economistes que se celebra cada any
en el marc de la Jornada dels Economistes, i que en
la seva edició del 2005 és el 10 de novembre.

Segona. Objecte
Es premiarà al despatx d’economista o societat
de professionals vinculada al Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya que, a judici del Jurat, s’hagi
destacat en qualsevol concepte en el darrer any.

Tercera. Candidats
Poden optar a aquest guardó els despatxos d’E-
conomistes i les societats de professionals vincu-
lades al Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Qualsevol membre del Col·legi d’Economistes de
Catalunya pot proposar al Jurat de forma no vin-
culant, i com a màxim fins el 14 d’octubre de
2005, un despatx o una societat professional en
concret, mitjançant un escrit adreçat al secretari
del Jurat i en què exposarà breument els motius
que creu pels quals la seva proposta és mereixe-
dora de l’esmentat guardó.

Quarta. Resolució
Atorgarà el guardó un Jurat nomenat per la Junta
de Govern d’entre representants de les Comissions
d’Assessors Fiscals i d’Auditoria i d’entre d’altres
col·legiats que siguin titulars o socis de despatxos
professionals. El jurat serà presidit pel degà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya i actuarà com
a secretari el responsable de la Secretaria Econò-
mica del Col·legi d’Economistes de Catalunya. La
resolució a adoptar pel Jurat ha d’especificar els
elements distintius del guardonat.

Cinquena
El Col·legi d’Economistes de Catalunya lliurarà un
diploma acreditatiu a cadascun dels guanyadors i
els donarà a conèixer als diferents mitjans de
comunicació i, especialment, als col·legiats mit-
jançant els canals de comunicació que el Col·legi
té establerts.

Economistes 
d’empresa de l’any

Primera
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs
del sopar dels economistes que se celebra cada any
en el marc de la Jornada dels Economistes, i que en
la seva edició del 2005 és el 10 de novembre.

Segona. Objecte
Premi a l’economista gestor d’empresa que hagi
destacat al llarg de l’any per algun motiu.
Seran indicadors a tenir en compte les accions ende-
gades que siguin considerades de relleu en l’àmbit
de la gestió empresarial (projectes realitzats, expan-
sió internacional, redreçament empresarial,...).

Tercera. Candidats
Poden optar en aquest guardó qualsevol
col·legiat que sigui gestor d’empresa.
Qualsevol membre del Col·legi d’Economistes de
Catalunya pot proposar al Jurat de forma no vincu-
lant, i com a màxim fins el 14 d’octubre de 2005,
un/a col·legiat/ada en concret, mitjançant un escrit
adreçat al secretari del Jurat i en què exposarà
breument els motius que creu pels quals la seva
proposta és mereixedora de l’esmentat guardó.

Quarta. Resolució
Atorgarà el guardó un Jurat que estarà integrat per
representants de la Cambra Oficial de Comerç, d’In-
dústria i Navegació de Barcelona, del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Cata-
lunya, del Cercle d’Economia, la Secretaria General
d’Indústria del Departament de Treball i Indústria de
la Generalitat de Catalunya, de Foment del Treball,
i de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC),
els guardonats en anteriors edicions, així com els
membres que la Junta de Govern del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya designi. El degà i el res-
ponsable de la Secretaria Econòmica del Col·legi
d’Economistes de Catalunya actuaran com a presi-
dent i secretari del Jurat, respectivament. La resolu-
ció a adoptar pel tribunal ha d’especificar els
elements distintius del guardonat.

Cinquena
El Col·legi d’Economistes de Catalunya lliurarà un
diploma acreditatiu a cadascun dels guanyadors i
els donarà a conèixer als diferents mitjans de comu-
nicació i, especialment, als col·legiats mitjançant els
canals de comunicació que el Col·legi té establerts.

Premi al millor 
currículum universitari

Primera
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs
del sopar dels economistes que se celebra cada any
en el marc de la Jornada dels Economistes, i que en
la seva edició del 2005 és el 10 de novembre.

Segona. Objecte
Premi al llicenciat amb millor currículum universita-
ri del curs 2004-2005, en alguns dels ensenya-
ments que s’imparteixen a les Facultats de Ciències
Econòmiques i Empresarials de Catalunya.

Tercera. Candidats
Cada Facultat de Ciències Econòmiques i Empresa-
rials de Catalunya presentarà el seu millor candi-
dat. El termini per tal que cada Facultat presenti el
seu candidat serà el 7 d’octubre. En la presentació
de les candidatures s’haurà d’adjuntar el següent:
a) una còpia de l’expedient acadèmic del candidat;
b) un certificat de l’expedient acadèmic, en què

s’indiqui tant pel primer com pel segon cicle
els anys d’estudi, així com la nota mitjana
ponderada segons el barem establert al Premi
Nacional de Llicenciatura;

c) full explicatiu del degà explicitant els principals
motius qualitatius pels quals la Facultat conside-
ra que el seu candidat és mereixedor del guardó;

d) i optativament un escrit del propi candidat en
què s’especifiquin altres qüestions d’interès
relacionades amb els seus estudis que no figu-
ren a l’expedient acadèmic (seminaris realit-
zats, treballs desenvolupats, coneixements
d’idiomes, estades a l’estranger,….).

Quarta. Resolució
Atorgarà el guardó un Jurat integrat pels membres de
la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya. El degà i el responsable de la Secretaria Econò-
mica del Col·legi d’Economistes de Catalunya actuaran
com a president i secretari del Jurat, respectivament.

Cinquena
El Col·legi d’Economistes de Catalunya atorgarà al
guardonat com a millor llicenciat un diploma acre-
ditatiu del reconeixement i li facilitarà la col·legia-
ció gratuïta durant tres anys. A més, el Col·legi
d’Economistes de Catalunya reconeixerà pública-
ment mitjançant els seus canals de comunicació
habituals a tots els candidats presentats per les
diverses Facultats d’Econòmiques i Empresarials, als
quals facilitarà la col·legiació gratuïta per un any.
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Premis de reconeixement Col·legi d’Economistes
de Catalunya 2005
La Junta de Govern en la reunió del 16 de juliol del 2002 va acordar constituir els següents guardons de reconeixe-
ment anual: millor currículum universitari; al despatx professional que més s’ha destacat durant l’any; i a l’econo-
mista d’empresa de l’any. 
Per a la convocatòria corresponent a l’any 2005 la Comissió Executiva de la Junta de Govern del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, en la seva reunió de 14 de juny de 2005 va acordar establir les següents BASES:
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Primera

Es convoca la desena edició 
dels Premis Joan Sardà Dexeus 
de la Revista Econòmica 
de Catalunya corresponent 
a l’any 2005.

Segona

Aquests premis s’atorgaran al llibre 
de major rellevància d’economia
general d’empresa, així com 
a la millor trajectòria personal 
en la difusió de l’economia.

Tercera

El llibre haurà d’haver estat publicat
durant l’any 2004 i fins el 30 
de setembre de 2005 i no haver
concorregut en l’edició anterior 
d’aquest premi.

Quarta

El llibre haurà de tenir en compte 
la vinculació del seu autor o del tema
seleccionat a l’àmbit català.
Així mateix, també es tindrà en
compte la vinculació a l’àmbit català
dels mitjans de difusió utilitzats 
o de la persona premiada 
a la millor trajectòria en la difusió 
de l’economia.

Cinquena

Els guanyadors dels premis 
Joan Sardà Dexeus de la Revista
Econòmica de Catalunya
obtindran un guardó commemoratiu
d’aquesta desena edició.

Sisena

Podran proposar candidatures als
Premis Joan Sardà Dexeus qualsevol
persona, empresa o institució.

Setena

La presentació de candidatures 
es farà al Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (Av. Diagonal, 512, pral.
08006 Barcelona), fent constar 
el nom i el premi pel qual opta.

Vuitena

El termini de presentació 
de candidatures finalitzarà 
el dia 14 d’octubre de 2005.

Novena

Els Premis Joan Sardà Dexeus seran
atorgats per un jurat que estarà format
pel degà del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya, el director de la Revista
Econòmica de Catalunya, els membres
del Consell de Redacció de la Revista,
els degans de les diferents Facultats de
Ciències Econòmiques de Catalunya i
per les persones que designi la Junta
de Govern del Col·legi d’Economistes
de Catalunya. El president del Jurat
serà el degà del Col·legi, Sr. Jordi
Conejos, i el secretari serà el director
de la Revista Econòmica de Catalunya,
Sr. Martí Parellada.

El lliurament de guardons tindrà lloc
el dia 10 de novembre de 2005.

Desena

Els Premis seran objecte d’especial
difusió en els mitjans de comunicació
i, en especial, en la Revista
Econòmica de Catalunya.

Els guardonats a la IXª Edició dels
Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista
Econòmica de Catalunya, patrocinat pel
Banc de Sabadell, van ser:

Premi al millor llibre d’Economia a
“Atlas de la Industrialización de
España 1750-2000” de Jordi Nadal.

Premi a la Trajectòria professional 
a Albert Closas, de TV3.

Bases dels Premis Joan Sardà Dexeus de 
la Revista Econòmica 
de Catalunya 2005
X Edició

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Comissions
de TreballCC

TAP Torn d'Actuació
ProfessionalCT

A Aula
d'Economia

F Fòrum 
d'Economia

R Revista Econòmica
de Catalunya

S Serveis
Col·legi d'Economistes

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya C Col·legi d'Economistes

de Catalunya

C

S Serveis
Col·legi d'Economistes

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

Amb el patrocini del:





l’entorn industrial, la prestació de serveis
professionals, les assegurances, els acci-
dents, la valoració de negocis, activitats i
patrimonis, la valoració de danys, perjudici
econòmic i lucre cessant, aspectes finan-
cers i d’altres àmbits especialitzats de les
professions tècniques.

El TATC, és un tribunal, adscrit a la Fun-
dació Privada Catalana per a l’Arbitratge
Tècnic (FPCAT), que de mica en mica anirà
incorporant a d’altres professionals, insti-
tucions, corporacions professionals per tal
d’aconseguir que sigui un tribunal dels
ciutadans. El TATC està presidit per l’eco-
nomista Antoni Serra Ramoneda i integrat
pels vocals Ricardo Gómez Cano, arqui-
tecte i perit; Ramon Pedrol Jardí, enginyer
industrial; Antonio Argandoña Rámiz,
economista; i Josep Barceló Salleras,
secretari.

La Fundació Privada Catalana 
per a l’Arbitratge Tècnic (FPCAT)

És una institució promoguda pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya i el Col·legi d’Engi-
nyers Industrials de Catalunya.
La finalitat de l’FPCAT és, segons s’exposa en
l’article 6 dels seus estatuts, promoure i
fomentar l’arbitratge com a sistema eficaç
per a la resolució de controvèrsies. Per a l’a-
compliment d’aquesta finalitat, podrà realit-
zar, entre d’altres, les activitats següents:
– Promoure la conciliació i l’arbitratge com a

instruments per resoldre les qüestions que
sorgeixin en el tràfic mercantil, en l’àmbit dels
assumptes de naturalesa tècnica i de negocis
en general, així com en les seves vinculacions
i relacions jurídiques, i respecte de les quals,
els particulars tinguin poder de disposició.

– Administrar les conciliacions i els arbitrat-
ges de dret o equitat que li siguin encoma-
nats i designar-ne els àrbitres.

– Formar i becar persones interessades en
l’arbitratge.

El Tribunal Arbitral Tècnic 
de Catalunya (TATC)

És un òrgan de la Fundació Privada Catalana
per a l’Arbitratge Tècnic (FPCAT), promogut pel

Un nou servei als ciutadans: 
el Tribunal Arbitral Tècnic 
de Catalunya
El passat 30 de juny va tenir lloc l’acte de
presentació en societat del Tribunal Arbi-
tral Tècnic de Catalunya (TATC), que pro-
mou el nostre Col·legi, conjuntament amb
el Col·legi d’Arquitectes i d’Enginyers
Industrials.

Aquest Tribunal neix amb la voluntat de
vetllar per la resolució de conflictes, princi-
palment referits a qüestions tècniques, a
través de l’arbitratge, procediment alterna-
tiu als processos dels tribunals ordinaris de
justícia que permet més agilitat i la reduc-
ció de costos i temps en la resolució dels
casos. El TATC es dirigeix al conjunt dels
ciutadans i actuarà com un organisme
especialitzat principalment en la resolució
de conflictes vinculats a l’arquitectura, l’en-
ginyeria i l’economia. El seus àmbits d’ac-
tuació, inclouen, entre d’altres, la
construcció, l’urbanisme, el medi ambient,



Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi
d’Economistes de Catalunya i el Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Catalunya. La seva
funció consisteix a fer que, quan les parts inte-
ressades estiguin enfrontades, se sotmetin
voluntàriament a l’arbitratge del Tribunal, el
qual designa els àrbitres, la tutela i l’administra-
ció de l’arbitratge i obliga des d’aquest moment
les parts al compliment de la resolució arbitral.

La constitució d’aquest tribunal, que dóna
preferència a la voluntat de les parts, té com
a objectiu l’estalvi de procediments i de cos-
tos judicials, tot estalviant, sempre que sigui
possible, l’accés de les parts en conflicte als
tribunals ordinaris de justícia.

Un dels principals avantatges de l’arbitratge
enfront del procés judicial és ser un procedi-
ment àgil i breu en el qual les parts poden
participar-hi voluntàriament.

Els "laudes" (resolucions) que dicti el Tribu-
nal Arbitral són inapel·lables i només podran
ser recorreguts davant dels òrgans judicials
per defecte de forma.

El Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya, s’en-
carrega d’analitzar cada cas en litigi i desig-
narà a un àrbitre per a la resolució de cada
conflicte d’acord amb els coneixements tèc-
nics que requereixi cada cas.

El Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya té la
seva seu a Barcelona,
Plaça Berenguer el Gran 1, Pral.
08002 Barcelona Tel: 933106051
A/e: info@tatc.com.

MODEL DE CLÀUSULA ARBITRAL

Incorpora aquesta clàusula en els teus con-
tractes.

“Per a la resolució de qualsevol qües-
tió en litigi derivada del present acte
jurídic, les parts se sotmeten a l’arbi-
tratge d’equitat/dret del Tribunal Arbi-
tral Tècnic de Catalunya de la Fundació
Privada Catalana per a l’Arbitratge
Tècnic, a qui se li encomana la desig-
nació de l’àrbitre o àrbitres i la tutela
i l’administració de l’arbitratge”.

L’arbitratge tècnic

Què és? 

És un procediment civil voluntari obert a tots els
ciutadans per resoldre conflictes (entre profes-
sionals, empreses, clients, tècnics o institucions)
sense haver de recórrer als tribunals ordinaris de
Justícia, a través de l’actuació d’un àrbitre espe-
cialista que, escoltades i ateses les versions
d’ambdues parts, analitzades les proves i a par-
tir del seus coneixements tècnics especialitzats
en la matèria en conflicte, dicta un laude.Aquest
laude és definitiu i només és apel·lable davant
dels tribunals de justícia per defectes de forma.

Les garanties i la confiança en l’arbitratge tèc-
nic provenen de la figura de l’àrbitre com a
professional de prestigi altament qualificat en
la temàtica en conflicte i plenament capacitat.
A la manera d’un peritatge o d’una auditoria,

l’àrbitre radiografia el motiu en conflicte i n’e-
met un dictamen tècnic en forma de laude, a
favor d’una de les parts afectades.

Actualment existeixen a Espanya tribunals
d’arbitratge vinculats a les cambres de
comerç (especialment a Madrid, Sevilla, Bil-
bao i Barcelona) i a les associacions de
defensa dels consumidors. El Tribunal Arbitral
Tècnic de Catalunya (TATC) és el primer orga-
nisme jurídic especialitzat en temes tècnics
específicament vinculats a l’arquitectura,
l’enginyeria o el món econòmic i financer.

Quins avantatges presenta? 

L’Arbitratge tècnic és un servei alternatiu a la
justícia tradicional que s’ofereix a la societat civil
per tal d’agilitzar la resolució dels casos, reduint
les formalitats excessives i en conseqüència, el
temps del litigi i els costos directes i indirectes
que se’n deriven. Diferentment als processos
oberts als tribunals ordinaris de justícia, on les
resolucions poden trigar anys i se’n desconeixen
els costos, els processos oberts als tribunals
d’arbitratge tenen una durada màxima de sis
mesos i uns costos definits ja des de l’inici.

L’arbitratge és un procediment regulat per la
Llei espanyola 60/2003. L’arbitratge pot ser de
dret o d’equitat, ambdues modalitats perme-
ten dictar laudes a experts en peritatges tèc-
nics malgrat que no pertanyen al cos de jutges.
Les directives europees introdueixen, cada cop
més, l’arbitratge com un sistema ràpid de reso-
lució de conflictes, ja que descongestiona l’ex-
cés de casos oberts als tribunals ordinaris de
justícia i redueix la despesa pública. L’any



2002 la Comissió de les Comunitats Europees
va presentar el llibre verd sobre modalitats
alternatives de solució de conflictes en l’àmbit
del dret civil i mercantil, on presentava l’arbi-
tratge com un dels sistemes que cal potenciar.

Com funciona? 

El reglament de funcionament del TATC esta-
bleix dos procediments possibles:
– Procediment oral: es resol el conflicte a través

de vistes orals entre les parts en conflicte,
reduint al mínim les formalitats escrites o ges-
tions administratives. S’estableix per a casos
d’arbitratge d’escassa quantia, de valoració
de característiques tècniques o per a casos
d’urgència. La seva durada és de dos mesos.

– Procediment ordinari: segueix el procedi-
ment ordinari establert en l’arbitratge, i té
una durada màxima de sis mesos. Redueix
les formalitats al mínim per tal d’agilitzar la
resolució dels casos en conflicte. Per iniciar
un arbitratge, les dues parts en litigi han
d’acordar formar-ne part de forma voluntà-
ria, sigui perquè al contracte que els uneix
hi consta una clàusula que així ho especifi-
ca, o sigui perquè així ho acordin en el
moment que sorgeix el conflicte.

Com se sol·licita? 

Qualsevol persona o entitat que desitgi resol-
dre un conflicte sorgit amb d’altres entitats o

persones pot sol·licitar l’arbitratge tècnic a la
seu del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya
(TATC). Els serveis del TATC estan oberts a tots
els ciutadans que ho requereixin. El procedi-
ment a seguir és el següent: La part deman-
dant omple la sol·licitud formal d’arbitratge. El
Tribunal estudia la sol·licitud i, si s’escau, un
segon model de sol·licitud d’acceptació d’arbi-
tratge serà enviat des de la secretaria del Tri-
bunal Arbitral a la part demandada per a
l’acceptació de l’inici del procés. Amb l’acord
voluntari de submissió al procés d’arbitratge
d’ambdues parts, el TATC analitza el cas i
designa un o més àrbitres per a l’estudi i reso-
lució del litigi obert. Després de l’acceptació de
l’àrbitre per part de les dues parts en conflicte,
i de l’acceptació del mateix àrbitre del cas,
aquest té un termini de dos o de sis mesos per
dictar un laude que serà d’execució forçosa.

L’àrbitre especialitzat 

El Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC)
disposa d’una llista d’àrbitres especialitzats
per temes a qui es deriva l’estudi de les pro-
ves, l’anàlisi i la resolució de cada cas d’acord
amb els seus coneixements i la seva idoneïtat.
Es tracta de llistes obertes a les quals es
poden incorporar d’altres experts si el TATC
ho considera necessari, o quan les parts en
litigi ho sol·licitin de mutu acord. Caldrà l’ac-
ceptació expressa de l’àrbitre per a la seva
intervenció en el procés. L’àrbitre té llibertat
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Cicle sobre la compravenda d’empreses
Durada: 52 hores / Horari: de 16.30 a 20.30 h.

total per part del TATC per actuar com cregui
convenient en el procés d’arbitratge: podrà
demanar la participació d’altres experts, reu-
nir-se amb les parts quan ho cregui conve-
nient, seguir els passos que requereixi, etc.
Així mateix, el TATC vetllarà pel correcte fun-
cionament de tot el procés.

El Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya 

Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC)
està integrat per un president, un secretari i
tres vocals. Els càrrecs del TATC tenen una
durada de 4 anys renovables quatre anys
més. El TATC és una entitat adscrita a la Fun-
dació Catalana per a l’Arbitratge Tècnic de
Catalunya (FPCAT), organisme jurídic creat
per al foment dels processos d’arbitratge tèc-
nic i inclosa en el Registre d’Entitats de la
Generalitat de Catalunya amb el número
1953. Per tal de garantir la màxima inde-
pendència i excel·lència dels laudes dictats
per àrbitres del TATC, ni els membres del
patronat de la Fundació Catalana per a l’Ar-
bitratge Tècnic de Catalunya (FPCAT) ni els
òrgans directius dels Col·legis professionals
no poden tenir càrrec dins del Tribunal Arbi-
tral Tècnic de Catalunya.

PRESIDENT: Antoni Serra Ramoneda 
VOCALS: Ricardo Gómez Cano,
Ramon Pedrerol Jardí, Antonio Argandoña 
SECRETARI: Josep Barceló 

1. Visió global de la compravenda
d’empreses
Durada: 8 hores
Dates: 7 i 9 de febrer de 2006

2. Modalitats de finançament 
i partners en la compravenda
d’empreses
Durada: 4 hores
Dates: 16 de febrer de 2006

3. Plà d’empresa i valoració 
de la companyia 
Durada: 8 hores
Dates: 21 i 23 de febrer 2006

4. Procés global de due diligence
Durada: 8 hores
Dates: 28 de febrer; 2 de març de 2006

5. Due diligence comercial
Durada: 4 hores
Dates: 7 de març de 2006

6. Due diligence legal
Durada: 8 hores
Dates: 14 i 16 de març de 2006

7. Formalització del procés 
de compravenda, cartes 
i contractes
Durada: 4 hores
Dates: 21 de març de 2006

8. Cas pràctic: negociació i gestió
del canvi
Durada: 8 hores
Dates: 28 i 30 de març de 2006

Programa 
d’especialització
en control 
de gestió

Durada: 136 hores

Dates: 26 de gener al 15 de juny de 2006

Horari:dimarts i dijous de 18.00 a 22.00 h.

A Aula
d'Economia

A Aula
d'Economia

A

A AulaAula
d'Economiad'Economia

A Aula
d'Economia

A

A Aula
d'Economia

A

Aula
d'Economia



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

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, economista

Quina sanitat es pot permetre Catalunya?
Coordinador: Sr. Ivan 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

Programa 
Jornada dels Economistes 2005

Barcelona

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

Conferència inaugural
Sr. Jesús Acebillo, president del Grup Novartis Espanya



De moment, però, el TACT només aple-
ga tres col·legis professionals. No
sembla que això esgoti l’àmbit econò-
mic del país...
No, és clar que no. Hi ha tres inicia-
dors, però està obert a altres col·legis
professionals. Jo el que estic, és molt
agraït als degans dels tres primers
col·legis fundadors per haver pensat en
mi com a persona capaç de presidir
aquest tribunal.

Bé, doctor, una altra presidència que
tot just estrena és la de Tribuna Bar-
celona, que fa 10 anys va ser funda-
da sota el paraigües d’El Periódico
de Catalunya i que ja ha celebrat més
de 250 sessions. En deu anys han
canviat moltes coses, quina valora-
ció en fa?
Penso que el fins ara president, Joan
Josep López-Burniol i el secretari, Josep
Maria Sancliments, ho han fet molt bé.
És molt difícil de superar. Jo ja em
donaria per satisfet de poder mantenir
la línia actual. López-Burniol deia que
al començament no es podien imaginar
l’èxit que tindria. Però és que ho han fet
molt bé i la resposta de la societat civil
ha estat molt bona.

I quant al país?
Quan al país, és evident que en deu anys
hem millorat molt. Potser hauríem pogut
fer més, però si mirem enrere és evident
que estem molt millor. Caldria solucionar
els problemes eterns de la insuficiència
fiscal, o de la manca d’inversió en infraes-
tructures, però aquest és un problema
molt més complicat.

Per què?
Doncs perquè no es tracta d’un proble-
ma de naturalesa tècnica si no de con-
cepció política de l’estat. Ja ho diuen en
Maragall i altres polítics catalans. Hi ha
una concepció centralista, centrípeta,
radial d’Espanya, que es contraposa
radicalment a la concepció d’una
Espanya en xarxa, transversal, centrífu-
ga, que és la que nosaltres volem. No es
tracta de fer números ni de dir que
volem el 15% o el 20% d’aquest impost
o de l’altre. Es tracta de saber si volem
un país a la francesa, amb una mega
capital que domini tot el territori de
l’estat, o un país a l’alemanya, o a la
suïssa, on el poder està repartit i el
territori està molt més equilibrat. I aquí
si que els economistes no hi podem dir
gran cosa. A mi m’agradaria més un
país en xarxa, però això depèn dels
polítics. 

Sembla que la xarxa, com a sistema,
és més sofisticat i eficient, oi?
Jo crec que el progrés va en aquesta
direcció. Dissortadament per ells, són
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Entrevista

Antoni Serra Ramoneda és doctor en ciències empresarials, cavaller de l’Orde
de Mèrit Nacional de la República Francesa, exvicepresident de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i expresident d’una pila de coses, entre les quals hi destaquen
la Caixa Catalunya, l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari, el Centre
d’Economia Industrial, Barcelona Centre Financer, la Fundació Caixa Cata-
lunya, la Fundació Un Sol Món, la fundació Territori i Paisatge i la Fundació
Viure i Conviure.

Una Fundació, aquesta darrera, que si nos fos perquè seria massa fàcil, és
podria utilitzar per definir la filosofia vital del nostre personatge: viure, con-
viure i, sobretot, deixar viure tranquil a tothom. Que no és fàcil.

Davant d’aquest currículum hom podria pensar que en Serra i Ramoneda ja
en devia estar una mica saturat de tot això de les presidències. Però, ves per
on, un cop superades amb èxit totes aquestes presidències, n’hi han sortit altres
dues: la del Tribunal d’Arbitratge Tècnic de Catalunya, on hi participa acti-
vament el Col·legi d’Economistes, i la de Tribuna Barcelona, que acaba de
celebrar els seus primers i magnífics 10 anys de vida.

Dues presidències, doncs, de tribuna, per no dir de tribuna preferent, que el
nostre personatge fita de cara com ho ha fet sempre: amb gran capacitat, amb
molta modèstia, amb un pessic de resignació i amb un pensament d’ironia.
Tot ben barrejat d’aquella flegma britànica tan seva. És a dir, com ho faria tot
un gentleman, d’aquells que, dissortadament, ja no en queden gaires. 

Entrevista 
a Antoni Serra Ramoneda

Com ha anat això del Tribunal d’Arbi-
tratge Tècnic?
Es tracta d’un procediment civil volunta-
ri, impulsat pels col·legis professionals
d’enginyers, arquitectes i economistes de
Catalunya, que vol ser una alternativa als
Tribunals de Justícia. Al TATC no hi par-
ticipen advocats ni jutges, i pot resoldre
els conflictes més ràpidament, entre dos
i sis mesos, tot alleugerint la tasca dels
tribunals de justícia, i aportant-hi criteris
tècnics força adients a la matèria que es
tracti.

I el seu veredicte és obligatori?
Ho és si totes les parts implicades ho han
decidit abans de començar el procediment.

I després, si n’hi ha alguna que l’in-
compleix?
Llavors s’ha d’anar als tribunals a demanar
l’execució obligatòria del laude. Estem
davant d’una nova via per resoldre con-
flictes a l’àmbit econòmic, tot rebaixant
allò que els economistes anomenem “cos-
tos de transacció”.



els països menys desenvolupats els que
generen capitals d’estat superpoblades.
Només cal veure l’exemple de Mèxic, o
de Caracas, o de Lima, o, fins i tot, de
Buenos Aires. No crec que l’exemple
de l’Amèrica llatina sigui bo per a
nosaltres. El que passa, és que més
enllà dels polítics, els que ho han de
veure són les persones, la societat
civil. Ara tenim el cas de la ministra de
Cultura Carmen Calvo, que és andalu-
sa i que havia estat consellera de la
Junta d’Andalusia i que fins ara havia
defensat els interessos andalusos, i ara
que, com a ministra del govern de l’es-
tat, fa una inversió enorme al Tissen i
al Reina Sofia, diu que això no es pot
considerar una inversió en benefici de
Madrid, perquè són museus per a tota
Espanya. 

Que, casualment, són a Madrid...
És clar, i això per ella és normal. No sé
que en pensarà del Guggenheim. Però em
fa l’efecte que no el deu considerar un
museu de tot Espanya, si no un museu de
Bilbao. 

I què hi hauríem de fer?
Doncs hauríem d’abandonar aquest
costum tan nostre d’estar-nos mirant el
melic tota l’estona. Deixar de banda
aquest esperit crític tan nostrat que
tant ens tortura i confiar més en les
nostres possibilitats, que són moltes i
variades. És cert que manquen infraes-
tructures, però mentre no ens arriben,
pensem que tenim un enorme camp a
córrer a l’àmbit científic, universitari,
de recerca... En això som capdavanters
a Espanya, però també ens ho poden
perjudicar si no anem amb compte. No
acabo d’entendre la manca de reacció
davant la creació d’un centre nacional
de cardiologia a Madrid. Si hi ha una
ciutat a Europa que tingui un bon grau
d’excel·lència en aquest camp, és Bar-
celona. Tècnicament, no hi havia cap
dubte. Doncs ni ens ho donen, ni hi
ha ningú que rondini. No ho acabo
d’entendre.

Justament, hi ha antic debat entre els
economistes sobre si el model de país
que hem de pretendre ha de seguir
basat en la indústria, o si ha d’estar
obert a una major dependència de
sector serveis. 
La qüestió és saber que hem d’entendre
per indústria. Jo crec que no se sap ben
bé què és la indústria. Per a mi, la indús-
tria és més un sentiment que no pas un
sector. Ser “industrial” és treballar en un
horitzó temporal més a llarg termini, és
una feina constant, és el desig d’anar
creant i consolidant les bases d’una
xarxa empresarial forta i capaç de tirar
endavant. És anar contra tota aquesta
cultura del benefici ràpid, de les OPA i
del “pelotazo”, que no duu enlloc. L’e-
xemple de les dues cultures el trobem
com sempre, als clàssics. En aquest cas,
a Lafontaine i la seva faula de la “Cigale
et la fourmi”. L’hivern sempre acaba per
arribar. 

Vostè te una gran experiència en
matèria de caixes d’estalvi. Una
institució força festejada per l’ad-
ministració pública... Justament
acaba de ser notícia una petició
del secretari general d’Indústria
perquè les caixes s’impliquin més
en el desenvolupament de les
empreses industrials del país, i
una altra del secretari de Comerç i
Turisme, perquè s’impliquin en la
creació de l’Agència Catalana de
Turisme.
Miri, si haguéssim de fer cas dels polítics,
ja no n’hi hauria, de caixes. Les caixes el
que han de fer és el que fan...

Folrar-se? 
Miri, si hi ha una cosa de la que n’estic
molt orgullós, és que Caixa Catalunya no
aparegui a la llista de les caixes que
paguen millor als seus consellers i alts
càrrecs directius. 

Els bancs, però, es queixen de com-
petència deslleial i diuen que ells
no poden comprar caixes i en canvi
les caixes sí que poden comprar
bancs.
I les caixes no poden fer ampliacions
de capital, ves per on. Els bancs el que
han de fer és aprendre a finançar-se
millor i a competir de debó amb les
caixes. El fet que els ratios de produc-
tivitat de les caixes siguin superiors no
és per casualitat. És, entre altres coses,
perquè el personal està més preparat,
més ben pagat i, per tant, més motivat
i més productiu. El model de les cai-
xes és plenament operatiu, compleix
una funció social molt important, seria
una equivocació imperdonable perju-
dicar-lo.

Toni Rodríguez Pujol
Periodista
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MEDIDAS FISCALES URGENTES

ORDEN INT/1296/2005, DE 29 DE ABRIL 
(BOE 12-05-2005) [REF. CISS LE221424]
Se determinan los municipios a los que son de aplicación las
medidas previstas en la Ley 2/2005, de 15 de marzo, por la que
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, y se
establecen normas para la concesión de ayudas por daños en
viviendas previstas en el artículo 10 de dicha Ley 2/2005.
• Materias afectadas: IAE, IBI, IRPF y Tasas estatales.

IRPF

REAL DECRETO 687/2005, DE 10 JUNIO 
(BOE 11-06-2005) [REF. CISS LE221493]
Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de
30 de julio, para regular el régimen especial de tributación por
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y se eleva el por-
centaje de gastos de difícil justificación de los agricultores y
ganaderos en estimación directa simplificada.
• Otras materias afectadas: No residentes.

ORDEN EHA/1635/2005, DE 2 DE JUNIO 
(BOE 04-06-2005) [REF. CISS LE221482]
Se reducen para el período impositivo 2004 los índices de ren-
dimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas cir-
cunstancias excepcionales.

ORDEN EHA/1731/2005, DE 10 DE JUNIO 
(BOE 11-06-2005) [REF. CISS LE221494]
Se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas para contribuyentes del régimen especial
de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así
como el modelo de comunicación para el ejercicio de la opción por
tributar por dicho régimen y se modifican disposiciones sobre otros
modelos de declaración relacionados con la aplicación del régimen.
• Otras materias afectadas: No residentes y Patrimonio.

SOCIEDADES

REAL DECRETO 685/2005, DE 10 DE JUNIO 
(BOE 11-06-2005) [REF. CISS LE221498]
Sobre publicidad de resoluciones concursales y por el que se
modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por
el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en materia de
publicidad registral de las resoluciones concursales.

IVA

ORDEN EHA/1308/2005, DE 11 DE MAYO 
(BOE13-05-2005) [REF. CISS LE221420]
Se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del
Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a
las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de
presentación, así como las condiciones generales y el procedi-
miento para su presentación por medios telemáticos.

IBI

ORDEN EHA/1213/2005, DE 26 DE ABRIL 
(BOE 05-05-2005) [REF. CISS LE221398]
Se aprueba el módulo de valor M para la determinación de los
valores de suelo y construcción de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana en las valoraciones catastrales.

RECURSOS Y RECLAMACIONES TRIBUTARIAS

REAL DECRETO 520/2005, DE 13 DE MAYO 
(BOE 27-05-2005) [REF. CISS LE221447]
Se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia
de revisión en vía administrativa.

GESTIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 4 DE MAYO DE 2005 
(BOE 20-05-2005) [REF. CISS LE221428]
Dirección del Departamento de Informática Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Se hacen públicos los números de serie y huellas digitales de
los certificados de servidor de la AEAT.

Noticias al día
Nuevo modelo 330 para la declaración del IVA 
en operaciones asimiladas a las importaciones
Junto con la aprobación del nuevo modelo 380, la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda establece la periodicidad de
la declaración en función del tipo operación asimilada, así como
el lugar, el plazo y los distintos procedimientos de presentación.
Así, las relacionadas con el incumplimiento de requisitos por
buques y aeronaves tienen una periodicidad de un año natu-
ral, debiendo presentarse en los treinta primeros días de enero
del año siguiente al devengo.
Por otro lado, las operaciones beneficiadas de la exención por
entregas de bienes y prestaciones en el marco de las relacio-
nes diplomáticas y a organismos internacionales reconocidos
por España, así como las importaciones exentas para los des-
tinos anteriores deberán declararse cada trimestre natural,
siendo igualmente trimestral o mensual la declaración concer-
niente a salida de áreas y abandono de regímenes cuando a la
entrada su entrega o AIB hubiese estado exenta.
Resaltar por último que la presentación vía telemática adquiere
carácter obligatorio para las grandes empresas, es decir, aquéllas que
superen la cantidad de 6.010.121,04 euros de operaciones al año.

El cumplimiento de nuevas instrucciones dictadas por la
AEAT para el departamento de Inspección de Tributos
podría provocar la caducidad de numerosos expedientes
Estas nuevas instrucciones obligan a la intervención del jefe de
las unidades de inspección tras las fases de comprobación 
e investigación, atribuyéndole a él la competencia exclusiva de
firmar la propuesta de sanción. 
Los técnicos de Hacienda recuerdan que hasta la fecha de publi-
cación de estas instrucciones, las fases de inicio y elaboración de
la propuesta de sanción eran realizadas por el mismo subinspec-
tor que había efectuado la comprobación de la situación tribu-
taria de los contribuyentes, por lo que estas fases se realizaban
simultáneamente al levantamiento de las actas. 

Nuevas disposiciones



En les darreres setmanes hem conegut dues resolucions molt
positives per la vida col·legial de la nostra Corporació i que
afecten de manera directa a la col·legiació de determinats lli-
cenciats en les corporacions catalanes de Titulats Mercantils. 
Són les sentències núms. 202 i 228 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Sec-
ció Cinquena i poden ser consultades íntegrament a la pàgina
web del Col·legi d’Economistes www.economistes.com.
En l’article jurídic d’aquest Informatiu de l’Economista expo-
sarem els punts fonamentals de les dues resolucions i les seves
conseqüències, d’acord amb l’esquema següent:
– Objecte i parts dels procediments.
– Fonaments jurídics de les Sentències.
– Moment processal actual.
Finalment es farà una breu conclusió amb les conseqüències
de les resolucions i de quina manera afecten als llicenciats que
es troben en aquesta situació.

OBJECTE I PARTS DELS PROCEDIMENTS
La qüestió controvertida és l’aprovació dels Estatuts dels
Col·legis de Titulats Mercantils catalans i en concret, la previ-
sió que els doctors i llicenciats en Ciències Econòmiques, bran-
ca empresarial, puguin col·legiar-se i exercir la professió com a
Titulats Mercantils.
El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha iniciat dos procedi-
ments per una qüestió territorial, si bé la finalitat dels proce-
diments és la mateixa. 
Els Titulats Mercantils tenen dividits els seus Col·legis, segons
demarcacions territorials (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona),
amb un Consell de Col·legis de Titulats Mercantils catalans.
En el primer procediment, tramitat amb el número 67/1999
de la Secció Cinquena del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) s’interposà recurs contra l’aprovació dels
Estatuts dels Col·legis de Titulats Mercantils de Barcelona,
Tarragona i Lleida, el Consell de Col·legis de Titulats Mercan-
tils de Catalunya, així com el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, per la denegació de revisar d’ofici
els Estatuts.
En el segon procediment, tramitat per la mateixa sala amb el
número 353/2002, s’interposà recurs contra l’aprovació dels
Estatuts del Col·legi de Titulats Mercantils de Girona, el Con-
sell de Col·legis de Titulats Mercantils de Catalunya, així com
el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Una de les finalitats del Col·legi d’Economistes és representar
i defensar els interessos generals de la professió, en benefici
dels col·legiats.
Per aquest motiu celebrem que el Tribunal Superior de Justícia
hagi confirmat la iniciativa de la Junta del Govern de la nostra
Corporació en la impugnació judicial dels estatuts que s’han
descrit anteriorment.

FONAMENTS JURÍDICS DE LES SENTÈNCIES
La Sentència núm. 202 i 228 tenen idèntica fonamentació jurí-
dica i per tant els fonaments de drets són igualment aplicables
tant a un, com a l’altre procediment. El Tribunal confirma en
les sentències la plena vigència dels principis fonamentals que
afecten els Col·legis professionals i que eren qüestionats per
les corporacions de Titulats Mercantils.

• Principi de Col·legiació Obligatòria
Hi ha col·legis de col·legiació voluntària i n’hi ha d’altres de
col·legiació obligatòria, com és el cas del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya.
El TSJC referma la col·legiació obligatòria de l’economista,
segons el previst a l’Estatut professional de l’Economista i de

professors i perits mercantils, aprovat per Reial Decret 871/77,
de 26 d’abril, que en el seu article 1 disposa:

“La profesión de Economista sólo podrá ser ejercitada, en
el territorio nacional, por quienes se hallen en posesión de
Doctor o Licenciado en Ciencias Políticas o Económicas
(Sección de Economía), en Ciencias Políticas, Económicas
y Comerciales (Sección de Económicas y Comerciales) y en
Ciencias Económicas y Empresariales. (...)
Sólo podrán utilizar la denominación profesional
de Economistas los titulados a los que se refierne los
dos párrafos anteriores que se hallen incorpordos a
los colegios de Economistas correspondientes.” 

Addicionalment, la sentència valora de manera conjunta el
principi de col·legiació obligatòria, amb els principis d’unitat
territorial i el principi de proporcionalitat, previstos a la Llei de
col·legis professionals.

• Principi d’unitat territorial
El principi d’unitat territorial estableix que no es poden cons-
tituir dos col·legis professionals per una mateixa professió dins
el mateix territori. Aquest principi limita el principi de col·legia-
ció obligatòria, en el sentit que garanteix que ningú quedarà
obligat a col·legiar-se en dos col·legis professionals diferents
per exercir una mateixa professió.
El principi d’unitat territorial queda recollit a l’article 4.3 de la
Llei espanyola de col·legis professionals (Llei 2/1974, de 13 de
febrer) i en l’article 8 de la Llei catalana de col·legis professio-
nals (Llei 13/82, de 17 de desembre).

• Principi de proporcionalitat
La sentència entén que els Estatuts dels Col·legis de Titulats mer-
cantils vulneren el principi de proporcionalitat per quant promouen
la incorporació de professionals amb titulacions de grau molt divers.
D’acord amb la voluntat dels Titulats mercantils coincidirien a
una mateixa corporació diplomats de grau mig, llicenciats de
grau superior i doctors.
El Tribunal exposa que aquesta diferència és contrària l’art. 36
de la Constitució i no respecta la proporcionalitat exigible entre
el títol acadèmic, l’exercici professional i el col·legi professional.

MOMENT PROCESSAL ACTUAL
Per l’exposat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va
decidir estimar els recursos presentats pel Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya i en conseqüència anul·lar les resolucions
que aprovaven els Estatuts dels Col·legis de Titulats Mercantils
de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i els Estatuts del Con-
sell de Col·legis de Titulats Mercantils de Catalunya.
No obstant, les corporacions de Titulats Mercantils han plan-
tejat recurs de Cassació davant el Tribunal Suprem, amb l’o-
posició formal de la nostra corporació. El Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya ha manifestat estar
conforme amb les resolucions i ha preferit no presentar recurs. 

CONCLUSIÓ
El Col·legi té la possibilitat de sol·licitar l’execució provisional de les
sentències, o bé esperar al moment que es determini si s’admet a
tràmit el recurs presentat per les corporacions de Titulats Merncatils.
Malgrat tot, les sentències determinen que els llicenciats o
doctors en Ciències Econòmiques, branca empresarials que
estiguin col·legiats en alguna corporació de Titulats Mercantils
catalana, hauran de col·legiar-se al Col·legi d’Economistes de
Catalunya per exercir la professió i ho faran sota la denomi-
nació que els hi és pròpia: economista. 

Enric Fort
Millet Guillén Bécares, SL
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La Col·legiació d’economistes com a titulats mercantils
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L’adopció per primera vegada de les NIC/NIIF
RESUM PREPARAT PER L’ACCID 
(ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ)

Varis centenars de grups cotitzats espanyols acaben de for-
mular amb data de 30 de juny de 2005, els primers estats
comptables preparats amb les Normes Internacionals de
Comptabilitat, també denominades Normes Internacionals
d'Informació Financera. Per aquest motiu, és un bon
moment per recordar els principals aspectes a considerar
quan s'apliqui per primer cop aquestes normes, d’acord amb
la NIIF 1. 

El punt de partida per a la comptabilització amb les NIC/NIIF
serà un balanç d'obertura conforme a aquestes normes, pre-
parat per l'entitat en la data de transició. Aquesta data es refe-
reix al primer dia de l'exercici més antic per al qual l'entitat
pugui presentar informació comparativa completa conforme a
les NIC/NIIF. En el cas dels grups cotitzats espanyols, aquesta
data és, normalment, l'1 de gener de 2004 . Aquest balanç es
prepararà sobre la base de les polítiques comptables descrites
en cadascuna de les NIC/NIIF vigents. 

En particular, l'entitat: 
– reconeixerà tots els actius i passius requerits per les NIC/NIIF.

Això implica donar d'alta alguns elements nous, com per
exemple les provisions de costos per reestructuració. 

– no reconeixerà partides com actius i passius si les NIC/NIIF
no permeten el seu reconeixement. Això implica donar de
baixa actius no admesos per aquestes normes, com les
despeses amortitzables (que han de deduir-se de les
reserves), 

– reclassificarà actius, passius i components del patrimoni net
d’acord amb les NIC/NIIF. Per exemple, els leasing de béns
immobles han de reflectir-se com immobilitzats materials, en
lloc d'immaterials (que és el criteri del PGC). 

– aplicarà les NIC/NIIF en la valoració de tots els actius i pas-
sius reconeguts Els ajustaments resultants de diferències de
polítiques comptables entre els principis comptables ante-
riors i les NIC/NIIF es deduiran (si són pèrdues) o s'afegiran
(si són beneficis) en la data de transició directament de les
reserves. 

En definitiva, a l'adoptar les NIC/NIIF, una empresa ha d'ob-
tenir els seus estats comptables com si sempre hagués uti-
litzat aquestes normes. 

Atès que en alguns casos l'aplicació d'aquest criteri pot ser
impossible o molt costosa, la NIIF 1 estableix una sèrie d'ex-
cepcions al principi general d'aplicació de totes i cadascuna
de les NIIF al balanç d'obertura. Aquestes excepcions es
poden classificar en dos grans grups: 
a) Exempcions voluntàries. Les principals exempcions

voluntàries es refereixen a:
– les combinacions de negocis, 
– al valor dels immobles (es poden valorar al valor d'ad-

quisició més les actualitzacions comptabilitzades en el
passat), 

– retribucions als empleats (es poden deixar de comptabi-
litzar les pèrdues i guanys actuarials per plans de pen-
sions o similars, produïdes en el passat). 

Les exempcions anteriors són opcionals. 
b) Prohibicions a l'aplicació retroactiva d'alguns aspectes de les

NIC/NIIF. En aquest cas, es tracta de situacions en les quals
no es pot aplicar retroactivament les NIC/NIIF. Aquests afec-
ten a la baixa d'actius financers i passius financers, a la
comptabilitat de cobertures i a determinades estimacions. 

Els primers estats financers conforme a les NIC/NIIF inclou-
ran, almenys, un any d'informació comparativa d'acord
amb aquesta normativa. En el cas dels grups cotitzats
espanyols, això implica que la informació de l'any 2005, ha
d’anar anar acompanyada de la corresponent a l'any 2004. 

Donada la complexitat de la comptabilització relativa als ins-
truments financers derivats (futurs, opcions,...) aquesta infor-
mació, no obstant, no necessita complir amb tots els requisits
de la NIC 32, la NIC 39 i la NIIF 4. 

En aquest cas, l'entitat:
– aplicarà els seus principis comptables anteriors (Pla General

de Comptabilitat espanyol) en la informació comparativa
que presenti sobre instruments financers. 

– informará sobre aquest fet juntament amb els criteris utilit-
zats per preparar aquesta informació.

No s'exigeix que els resums històrics de dades seleccionades
per a exercicis anteriors a aquell en el qual es presenta infor-
mació comparativa completa segons les NIC/NIIF, compleixin
amb els requisits de reconeixement i valoració de les NIC/NIIF. 
Addicionalment, l'entitat haurà d’explicar com la transició dels
principis comptables anteriors a les NIIF ha afectat a la situa-
ció financera, resultats i flux d'efectiu d'aquesta. Per a la seva
explicació, l'entitat haurà de presentar: 
– conciliacions del seu patrimoni net, segons els principis

comptables anteriors i les NIIF a la data de transició a les NIIF
i al final de l'últim exercici contingut en els estats financers
més recents que l'entitat hagi presentat aplicant els principis
comptables anteriors, i 

– conciliació de la pèrdua o guany presentat segons els princi-
pis comptables anteriors per a l'últim exercici contingut en
els estats financers més recents de l'entitat, amb la seva pèr-
dua o guany segons les NIFF per al mateix exercici. 

Com s’ha pogut comprobar en els comptes presentats amb
NIC/NIIF pels grups cotitzats espanyols, els beneficis han millo-
rat, en general, més d’un 10% com a conseqüència del canvi
de normativa. 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya i la Comissió
de Comptabilitat amb la col·laboració de l’ACCID
pretén anar informant als col·legiats puntualment
de les novetats que es vagin produint. En aquests
sentit, cal recordar que els col·legiats que s’han ins-
crit a l’ACCID (recordeu que la inscripció és gratuï-
ta per als economistes) tenen dret a rebre diverses
publicacions comptables gratuïtament, entre elles
les relatives a les NIC/NIIF. Aquest és un servei més
del Col·legi per als col·legiats interessats en temes
comptables.



La riquesa per habitant de les regions comunitàries1
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Vallès Occidental 1 1
Barcelonès 2 2
Gironès 3 4
Tarragonès 4 3
Segrià 5 6
Baix Llobregat 6 5
Vallès Oriental 7 7
Bages 8 8
Baix Camp 9 9
Maresme 10 11
Alt Penedès 11 12
Osona 12 10
Alt Empordà 13 13
Alt Camp 14 15
Anoia 15 14
Selva 16 16
Garraf 17 17
Garrotxa 18 18
Urgell 19 21
Pla de l’Estany 20 19
Baix Ebre 21 22

Baix Empordà 22 20
Baix Penedès 23 23
Pla de l’Urgell 24 28
Solsonès 25 25
Ripollès 26 24
Cerdanya 27 26
Segarra 28 32
Montsià 29 30
Noguera 30 31
Berguedà 31 27
Alt Urgell 32 29
Conca de Barberà 33 33
Val d’Aran 34 34
Garrigues 35 35
Pallars Sobirà 36 38
Pallars Jussà 37 37
Alta Ribagorça 38 39
Ribera d’Ebre 39 36
Priorat 40 40
Terra Alta 41 41

Font: Associació d’Empresaris del 
Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès.

Luxemburg encapçala el rànquing europeu de països segons
el PIB per càpita en terme d’unitats de poder adquisitiu (UPA),
seguit, a distància, d’Irlanda, Àustria, Dinamarca i Holanda.
Espanya ocupa la posició 13, per darrera d’Alemanya i per
davant de Xipre. En els darrers llocs estan dues repúbliques
bàltiques, com són Lituània i Letònia, que tenen un PIB per
càpita 5,5 vegades més baix que el de Luxemburg. Dins dels
diversos països les disparitats territorials més importants quant
a riquesa per habitant corresponen a Gran Bretanya i Bèlgica.
En el rànquing de les regions comunitàries atenent al seu PIB
per càpita cal destacar que la primera posició està ocupada
per Inner London, que compta el 2002 amb una riquesa quant
a paritat de poder de compra de 315,3 sobre una mitjana UE-
25 de 100,0. Li segueixen Brussel·les capital i el Gran Ducat de
Luxemburg –234,4 i 212,6 i, a més distància, Hamburg, Île de
France, Viena, i Berkshire, Buckinghamshire & Oxfordshire
–187,8, 176,1, 173,7 i 161,7, respectivament. Les cinc darre-
res posicions del rànquing corresponen a regions de Polònia,
d’entre les quals l’última és Lubelskie (Polònia), amb un PIB per
càpita de 31,9.
Entre les comunitats autònomes espanyoles la primera dins
del rànquing comunitari és Madrid, que amb un índex de
128,3 ocupa el lloc 32, seguida del País Basc –117,8 i posició
49- i Navarra –117,1 i lloc 50. Catalunya té un PIB per càpita
equivalent al 113,3 i se situa en la posició 61, per davant de
les Illes Balears –109,9 i lloc 66- i La Rioja –103,6 i lloc 92. La
resta de regions estatals disposa d’una riquesa inferior a la
mitjana comunitària.
En els darrers anys les comunitats autònomes espanyoles han
continuat avançant en la seva convergència real amb la Unió
Europea, tot i que a un ritme menor que el d’altres països,
com per exemple Irlanda. La Comunitat de Madrid ha gua-
nyat set posicions en el rànquing de regions comunitàries, el
País Basc i Navarra dues, i Catalunya tres. 

RÀNQUING DE LES REGIONS COMUNITÀRIES SEGONS PIB
PER CÀPITA
2002 (paritat de poder de compra) (UE-25 = 100)

Regions PIB Rànquing
per càpita regional

Inner London (Gran Bretanya) 315,3 1

Brussel·les-capital (Bèlgica) 234,4 2

Luxemburg (Gran Ducat) (Luxemburg) 212,6 3

Hamburg (Alemanya) 187,8 4

Île de France (França) 176,1 5

Viena (Àustria) 173,7 6

Berkshire, Buckinghamshire
& Oxfordshire (Gran Bretanya) 161,7 7

Bolzano/Bozen (Itàlia) 159,5 8
Estocolm (Suècia) 158,1 9

Oberbayern (Alemanya) 158,0 10

Madrid (Espanya) 128,3 32

País Basc (Espanya) 117,8 49

Navarra (Espanya) 117,1 50

Catalunya (Espanya) 113,3 61

Illes Balears (Espanya) 109,9 66

La Rioja (Espanya) 103,6 92

Aragó (Espanya) 99,0 115

Lubelskie (Polònia) 31,9 251
Font: Eurostat.

LA COMPETITIVITAT COMARCAL
L’Associació d’Empresaris del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix
Penedès (ADEG), amb el suport de l’empresa Uniland, ha ende-
gat l’elaboració d’un índex sintètic anomenat Índex adEg, que
té per objectiu analitzar anualment els factors de competitivi-
tat de l’economia de les comarques catalanes, amb especial
atenció al Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès2. Aquest per-
met ordenar les diferents comarques en base a la seva compe-
titivitat, tenint present una sèrie d’indicadors que s’aproximen
a les diverses dimensions de la competitivitat territorial.
Segons l’Índex adEg, un territori és més competitiu que un
altre quan palesa millors registres en els següents vuit factors:
el nivell de benestar i de sostenibilitat; la qualificació de la mà d’o-
bra; l’accés als mercats de clients i proveïdors i l’accés a la informació;
la disponibilitat de pols de desenvolupament, d’ajuts i d’infraes-
tructures; la innovació i el desenvolupament tecnològic; el trans-
port i les comunicacions; l’ambient i la dinàmica de negocis; la
provisió de sòl. Cada factor de competitivitat està representat per
un conjunt d’indicadors, fins a totalitzar un global de vint-i-cinc.
El rànquing de competitivitat comarcal de Catalunya està
encapçalat el 2004, i per segon any consecutiu, pel Vallès Occi-
dental, i per les comarques que són capçalera de província, és a
dir el Barcelonès, el Gironès, el Tarragonès i el Segrià. En les
posicions posteriors cal situar el Baix Llobregat, el Vallès Orien-
tal, el Bages, el Baix Camp i el Maresme. En comparació amb el
panorama del 2003, es pot esmentar que el Gironès guanya un
esglaó en perjudici del Tarragonès que el perd, passant de quart
a tercer i de tercer a quart, respectivament. El mateix passa amb
el Segrià, que puja una posició en perjudici del Baix Llobregat,
del sisè al cinquè i del cinquè al sisè, respectivament. De la resta
de comarques, s’ha d’apuntar que el Pla de l’Urgell i la Segarra
pugen quatre esglaons, situant-se en els llocs 24 i 28, respecti-
vament, el Berguedà perd quatre posicions, localitzant-se en el
31. També, retrocedeixen tres llocs l’Alt Urgell i la Ribera d’Ebre,
que se situen en les posicions 32 i 39, respectivament.

Ángel Hermosilla
Economista i responsable de la Secretaria Econòmica del CEC

1 Eurostat (2005), “Regional GDP per capita in the EU-25”, New Release, 13/2005.
2 “Índex adEg 2004 de competitivitat territorial”, de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt

Penedès i Baix Penedès (ADEG) (www.adeg.es/html/indicadors_pdf/index_adeg_2004.pdf)

RÀNQUING DE COMARQUES SEGONS L’”ÍNDEX ADEG” 2004 I 2003

Comarques 2004 2003 Comarques 2004 2003
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En els darrers temps una sèrie de conceptes relacionats amb
economia i medi ambient han anat assolint una presència cada
cop més rellevant en el nostre entorn. De fet l’evolució ha estat
tan forta que ja ni tan sols som capaços de parlar d’economia
i medi ambient, sinó que ja parlem d’economia i sostenibilitat.
Estem en una època realment fascinant en què som testimo-
nis, més que del naixement, de la primera infància, d’un nou
factor a tenir en compte en totes les anàlisis econòmiques que
podem desenvolupar: la sostenibilitat.
El Col·legi no ha restat indiferent a aquests canvis i ja fa anys
que té una Comissió d’economia de medi ambient, i també
l’aula d’economia ambiental.
Fins ara l’aula ha fet una molt important tasca de difusió de
cursos d’economia dels vectors ambientals i també de temes
de valoració d’aspectes ambientals. Aquests cursos han estat
dirigits a estudiants d’econòmiques, d’administració d’empre-
ses i ciències ambientals.
Com ja podeu intuir, encara que sigui pel creixent espai que
ocupen als diaris, les influències d’aquests vectors s’estan dis-
parant. No parem de parlar del canvi climàtic, les emissions de
CO2, la dependència del petroli, els drets d’emissió i dels com-
bustibles fòssils, i tot allò que representa el protocol de Kioto.
Fa pocs mesos es va aprovar un reial decret sobre sòls conta-
minats que té implicacions econòmiques molt importants tant
per les empreses com per als particulars, en quant la valoració
dels sòls es pot veure força afectada.
Bona part de les grans empreses i moltes mitjanes també mos-
tren el seu interès en les Memòries de Sostenibilitat on es
reflecteix la creixent rellevància de la Responsabilitat Social
Corporativa. Tot just acaba de sortir una nova revisió de la
ISO14001 pel que fa als sistemes de gestió mediambiental
directament lligats a la gestió de les organitzacions. La resolu-
ció de l’ICAC i altres normatives que van apareixent també són
qüestions que no s’han de menystenir.
Les organitzacions estan comprenent que ja no s’ha de parlar
de costos ambientals i tractar-los com part de la fiscalitat en el
sentit que s’han de fer despeses per tal de no ser multats, sinó
d’inversions en aspectes mediambientals, fet que comporta
no només les sortides de fluxos monetaris sinó que també és
pertinent parlar del retorn. Aquests aspectes són en els quals
els economistes hi tenim molt a dir ja que han format bona
part de les nostres especialitzacions: Com comptabilitzo deter-
minat fet, com valoro determinada inversió mediambiental,
com afecta la fiscalitat ambiental a la meva política fiscal, etc.
Tornant als anteriors factors, val a dir que tots tenen implicacions
econòmiques molt importants. Possiblement el més rellevant és
el protocol de Kioto i el mercat de drets d’emissió. Probablement
es tracti del canvi més important en els mercats financers des de
la crisi del petroli del 1973. Estem parlant de la creació d’un nou
mercat global on certes empreses podran comprar i vendre drets
d’emissió. A partir d’aquí podem començar a veure tota una
sèrie de productes financers que poden ser aplicats a aquest nou
mercat (futurs, assegurances de preus, etc.).
Comptem amb un valor afegit, el grau de desconeixement
d’aquests temes és elevat i, per tant, la demanda de consul-
tors és molt important. Per la resta de factors també hi trobem
oportunitats semblants, i és per aquest motiu que volem fer
un canvi a l’aula d’economia ambiental del Col·legi, canvi
que ja hem començat aquest any a fer-ne petits tasts.
Ja que la realitat cada cop és més complexa i interconnectada la
millor manera de fer-li front és potenciar col·laboracions i fer
xarxa. Aquest any hem coorganitzat amb el Col·legi de Regis-
tradors Mercantils i de la Propietat les Jornades d’Informació
Ambiental que foren d’un elevat interès pels assistents i les
vàrem cloure amb un sopar de treball amb l’Hble. Conseller de

Medi Ambient i tots els ponents, i va ser molt profitós per a tots.
Per tal de poder oferir cursos i seminaris de qualitat i sobre
temes molt actuals ens hem de dotar de continguts sòlids i és
per això que hem d’aprofundir el lligam, sobretot, amb la
comissió d’economia i sostenibilitat, i possiblement amb altres
comissions per tal d’aprofitar els estudis que es vagin presen-
tant per no només fer difusió sinó formació. El darrer estudi
presentat sobre Indicadors econòmics en les memòries de sos-
tenibilitat en pot ser un exemple.

Xavier Verge
Coordinador de l’aula d’economia ambiental

Noticies d’interès
• Entra en funcionament el Registre Nacional d’Assignació de

Drets d’Emissió RENADE. (Fundacion Entorno 21 juny )
• Unes 5000 Empreses espanyoles han de comunicar des d’a-

vui, les seves emissions del 2004 al Registre EPER-Espanya.
(Fundacion Entorno,15-6 )

• L’estalvi anual que podria tenir Espanya amb una correcta
utilització de la il·luminació s’estima en 250 milions d’Euros.
(Consumer,7 de juny)

Esdeveniments
El 4 de maig es va
presentar al Col·legi
la publicació de l’es-
tudi “Disseny de con-
tinguts mínims de
l’apartat económic de
les Memòries de Sos-
tenibilitat.” Amb la

presència del Conseller de Medi Ambient, l’Hble. Sr. Salvador
Mila, el Sr. Joan Rafols, president de la Comissió de Medi
Ambient i el Sr. Carles Mendieta de la Fundació Fòrum
Ambiental. I amb el patrocini del Banc de Sabadell.
També durant el mes de maig es varen organitzar, conjuntament
amb el Col·legi de Registradors 4 jornades d’“Informació Ambien-
tal” adreçades a professionals. La primera de Sòls contaminats. 2
Responsabilitat Social Corporativa. 3 El protocol de Kioto. 4 Siste-
mes de Gestió Mediambiental i una de cloenda Sostenibilitat en
l’era del coneixement amb una taula rodona on hi varen parti-
cipar personalitats significades en aquest camp i que va finalitzar
amb un sopar de treball, on hi varen assistir la degana del Col·legi
de Registradors, el conseller de Medi Ambient de la Generalitat i
tots els professors de les sessions anteriors. Va ser un acte molt
profitós i interessant, que segurament es recollirà en un docu-
ment. En el seu moment us serà lliurat a tots els interessats.
Cada dia som més a la Comissió, ja que com han vist els que s’han
anat apuntant, no és ni farragós, ni massa compromès, els que
poden vénen i els que per motius professional els hi es impossible,
els enviem les coses que fem i el que tenim previst per la propera.
La Comissió canvia de nom, a Junta de Govern ja ho va aprovar, des
d’ara serà la Comissió d’Economia i Sostenibilitat i en el proper
semestre treballarem el tema d’indicadors econòmics de sostenibi-
litat. Amb les vacances d’estiu espero recollireu moltes forces i
començarem encara molts més (martaroc.ind@economistes.com.)
Bon estiu. Marta Roca i Lamolla

Economista, membre de la Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat

Aula d’economia mediambiental. Aprofitem les oportunitats
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La relació entre auditors: tipus i normes que les regulen
L’ economista-auditor intervé i en molts casos com una peça fona-
mental en multitud d’operacions mercantils, financeres, comercials,
etc. que desenvolupen les empreses en el nostre entorn econòmic
actual, i no només el seu treball és fonamental quant a donar segu-
retat sobre els estats financers, sinó que també presta un altre tipus
de servei d’alt valor afegit. Això ens porta que, per motiu del gran
abast del seu treball, sigui requerit en moltes i diverses situacions
que no estan necessàriament relacionades únicament amb la seva
actuació com auditor de comptes d’una societat.
Dins de la seva funció habitual (auditoria de comptes anuals) es
relaciona amb altres auditors, ja sigui per motiu d’un canvi d’audi-
tor, per fer una auditoria conjunta, per ser auditor principal d’un
grup, per ser auditor d’un component d’uns estats financers (con-
solidats o d’una societat individual), o per ser col·laborador d’un
altre auditor en una determinada auditoria. Aquestes actuacions
estan regulades en la seva majoria per les normes tècniques d’au-
ditoria. Però existeixen altres situacions en què actuem com experts
independents, existint algunes vegades una norma tècnica d’audi-
toria, i que ens fa també posar-nos en contacte amb algun altre
auditor de comptes. En aquests casos la relació es basarà en usar
l’informe d’auditoria o alguna de les dades i de les xifres auditades
per als fins de l’expert i fins i tot dur a terme una revisió dels seus
papers de treball. Aquí les realcions no estan específicament regu-
lades i es recorre als usos i pràctiques habituals en la professió.
També en altres situacions que sorgeixen de la pràctica habi-
tual, fan que dos auditors, ja sigui en la seva qualitat d’audi-
tors de comptes, d’experts independents o de consultors,
entrem en relació. En aquests casos no hi ha cap regulació
sobre el tema i ens guiem pels nostres codis ètics i els usos i
les pràctiques habituals. Ens estem referint a casos com són els
due diligences, informes pericials, valoracions, plans de viabi-
litat, fusions, etc. L’ètica és fonamental en la nostra professió
i ha de ser un distintiu dels auditors, cosa que sens dubte com-
portarà que cada dia estiguem més ben valorats.
Moltes de les relacions abans esmentades necessiten la comu-
nicació escrita entre auditros o altres parts, ja sigui per tal que
quedi evidència del procediment seguit o bé per tal que es
plasmin les condicions i els termes especials de cada tipus de
relació. Així podem requerir comunicacions escrites per pre-
servar el nostre secret professional, en altres per salvaguardar
la nostra propietat intel·lectual, i possiblement en altres per tal
que no s’usi la informació obtinguda en contra nostra. L’obli-
gació de documentar totes les nostres principals actuacions és
un dels requisits que més s’està regulant des de l’IFAC.

LES NORMES D’AUDITORIA SOBRE AIXÒ
En Espanya la norma vigent és la publicada en el BOICAC 53
i fruit de la resolució de 25 de febrer de 2003 de l’ICAC. Com-
parant aquesta norma amb la norma internacional ISA núm.
600 USING THE WORK OF ANOTHER AUDITOR, podem dir
que existeixen diferències essencials de fons i en tot cas la
norma espanyola és més completa, ja que regula aspectes
com són el procés de canvi d’auditors i les auditories conjun-
tes, que no estan tractats en la norma internacional.
L’IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)
el març de 2005 va publicar un esborrany de la norma que sí
constitueix un canvi essencial en l’enfocament de l’actual norma
600. Aquest esborrany surgeix com a conseqüència de la neces-
sitat de detallar amb més profunditat les responsabilitats i els pro-
cediments a desenvolupar per l’auditor principal d’un grup
consolidat, fruit dels escàndols financers que tots coneixem i que
requereixen superar el gap que hi havia en l’actuació dels auditors. 
L’esborrany ha sortit sota el nom “The Audit Group financial
Statements”, amb la qual cosa s’opta per emfatisar el fet prin-
cipal que regula la norma (l’auditoria d’un grup consolidat).

Els aspectes principals d’aquest nou esborrany són:
a) Aclareix en un grau més gran les responsabilitats de l’auditor

principal. Aprofundeix en temes a nivell de grup consolidat com
són la materialitat, la carta d’encàrrec, la identificació i avaluació
dels riscos d’auditoria, resposta al risc avaluat, documentació, etc.

b) No contempla la divisió de responsabilitat, per considerar que
l’auditor principal ha de dur a terme els mateixos procediments
tant si fa referència a l’informe d’un altre auditor com si no la
fa. És a dir, s’estableix que la responsabilitat de l’auditor princi-
pal ha de ser sobre els estats financers consolidats en el seu
conjunt i no pot limitar-se aquesta responsabilitat sobre cap
dels components significatius dels estats financers a examinar.

c) S’introdueixen els conceptes de related auditor i unrelated
auditor. Aquesta distinció és important ja que afecta a la
natura i a l’abast dels procediments que fa l’auditor princi-
pal en relació al treball efectuat per altres auditors.

d) Desenvolupa més àmpliament els procediments d’acceptació i
continuïtat com auditor principal d’un grup. En especial introdueix
el concepte de significant components i en fa una definició com
aquells components que poden tenir riscos significatius o aquells
que revesteixin una individual importància financera (representin
20% d’actius, cash-flow, etc.). L’auditor haurà sempre d’avaluar la
seva participació en aquests components significatius.

e) També fa especial esment a la dificultat d’accedir a deter-
minada informació d’algun component del grup (en espe-
cial als papers de treball de l’auditor). En aquests casos i
d’eliminar la divisió de responsabilitat aquestes circumstàn-
cies donaran com a conseqüència una limitació a l’abast de
l’auditor que tindrà efecte en la seva opinió.

f) Per últim aquest esborrany descriu detalladament el treball a fer
per l’auditor principal en els diversos components del grup con-
solidat, els procediments a fer sobre el treball d’altres auditors i
l’avaluació que ha d’efectuar-ne, i per últim ens dóna uns exem-
ples de les comunicacions que han de mantenir-se amb ells.

Sobre aquest document podem dir el mateix que per a altres
documents que han estat publicats per l’IAASB últimament,
que és que són de gran utilitat pràctica per als auditors, ja que
són força descriptius i detallats, cosa que gairebé ens porta a
poder afirmar que pot extraure’s un programa de treball deta-
llat d’ells i sobretot que no hi ha dubte que proporcionen un
element d’ajuda essencial per als temes tractats en ells.
Aquest esborrany romandrà per rebre suggeriments fins el 31
de juliol de 2005 i està previst que sigui d’aplicació per a les
auditories de grups en els exercicis que comencin a partir del
15 de desembre de 2006.

CONCLUSIÓ
Els economistes-auditors ens relacionem en multitud de situacions,
que no únicament estan sota l’àmbit de l’auditoria de comptes,
sinó que es donen en altres contextos fruit d’actuacions d’experts
o de l’exercici de la nostra professió. És important tenir clares tot
aquest tipus de situacions, dur-les a terme de forma diligent i
acomplint amb les normes tècniques d’una banda (si són d’aplica-
ció) i seguint sempre les normes ètiques del nostre col·lectiu.
La normativa d’auditoria sobre relacions entre auditors és un dels
aspectes que ha estat objecte de revisió per part de l’IAASB, com
a reacció als darrers escàndols financers. L’efectivitat de l’audito-
ria dels estats financers consolidats dels grans grups depèn en
molts casos que les relacions entre auditors es portin de forma
diligent i rigorosa. Aquest aprofundiment i rigor més gran és allò
que s’ha plasmat en el darrer esborrany de la norma de l’IAASB i
que amb tota seguretat requerirà una nova revisió de la nostra
actual norma tècnica d’auditoria sobre "relació entre auditors".

Emilio Gironella i Carlos Puig de Travy
economistes auditors
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S’ha publicat en el BOE del 27 de maig de 2005, el RD
520/2005, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament
general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via
administrativa.

Aquesta nova regulació de la revisió en via administrativa té
un caràcter marcadament procedimental per adaptar-se als
canvis introduïts per la Llei 58/2003, i està integrat per cinc
títols amb setanta-nou articles, tres disposicions addicionals,
tres disposicions transitòries i una disposició final.

Aquest nou Reglament entrà en vigor el dia 27 de juny de 2005,
però les sol·licituds de suspensió que s’haguessin presen-
tat amb anterioritat a la entrada en vigor del Reglament
es tramitaran fins a la seva conclusió d’acord amb la nor-
mativa vigent en el moment de la seva presentació.

A partir del dia 27 de juny de 2005 queden derogats:
a) El RD 2244/1979, de 7 de setembre, pel que es regula el

recurs de reposició previ a l’econòmico-administratiu.
b) El RD 1163/1990, de 21 de setembre, pel que es regula el

procediment per a la realització de devolucions d’ingressos
indeguts de naturalesa tributària, excepte els articles 8è,
9è, 10è, 11è, 13è, 14è, la Disposició Addicional Tercera i
l’apartat 3 de la Disposició Addicional Cinquena, que diu
que les devolucions de naturalesa tributària, distintes de les
devolucions d’ingressos indeguts previstes en la normativa
específica dels distints tributs o en el règim jurídic comú del
sistema tributari, continuaran regint-se per les seves prò-
pies disposicions.

c) Previstes en la normativa específica dels distints tributs o en
el règim jurídic comú del sistema tributari, continuaran
regint-se per les seves pròpies disposicions.

d) El RD 391/1996, de l’1 de març, pel que s’aprova el Regla-
ment de procediment en les reclamacions econòmico-
administratives.

e) El RD 136/2000, de 4 de febrer, pel que es desenvolupa
parcialment la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de Drets i
Garanties dels Contribuents, relatiu al reemborsament del
cost de les garanties prestades per suspendre l’execució
dels deutes tributaris i al règim d’actuacions de la inspecció
dels tributs.

El Títol I del nou Reglament, en els articles 1er, 2n i 3r, conté
l’àmbit d’aplicació d’aquest i els aspectes comuns a tots els
procediments de revisió i es regula el contingut mínim de l’es-
crit que ha de presentar l’interessat i les regles generals de
subsanació.

En el Títol II, que comprèn els articles 4t a 20è, es recullen els
aspectes fonamentals del procediment de revisió d’actes nuls
de ple dret, del procediment per a la declaració de lesivitat
d’actes anul·lables, del procediment de revocació, del proce-
diment per a la rectificació d’errors i de la regulació de la
devolució d’ingressos indeguts, específicament el procedi-
ment per al reconeixement del dret a la devolució en els supò-
sits de l’apartat 1 de l’article 221 de la Llei General Tributària,
és a dir, quan s’hagi produït una duplicitat en el pagament de
deutes tributaris o sancions, quan l’import pagat hagi estat
superior a la quantitat a ingressar resultant d’un acte adminis-
tratiu o d’una auto-liquidació, quan s’hagin ingressat quanti-
tats corresponents a deutes o sancions tributàries amb
posterioritat als terminis de prescripció, i quan així ho esta-
bleixi la normativa tributària.

En la devolució d’ingressos indeguts destaca l’ampliació
dels supòsits de legitimació per sol·licitar la devolució dels
ingressos indeguts a les persones o entitats que hagin
suportat la retenció, l’ingrés a compte o la repercussió. En
aquest cas, aquestes podran instar la rectificació de l’auto-
liquidació a través de la qual s’hagués realitzat l’ingrés
indegut.

El Títol III, articles 21 i 22, es dedica al recurs de reposició,
previst en els articles 222 a 225 de la Llei General Tributària.

El Títol IV, en els articles 28 a 65, regula les reclamacions
econòmico-administratives i s’estableixen normes sobre l’or-
ganització i les competències dels Tribunals Econòmico-
Adminsitratius, sobre quantia i acumulació de les
reclamacions, sobre els interessats en el procediment, sobre
la suspensió de l’acte administratiu i sobre el procediment
general econòmico-administratiu.

Destaca la regulació del recurs d’anul·lació, introduït com a
novetat a l’article 239.6 de la nova Llei General Tributària.
També destaca l’establiment del termini de tres mesos per a
la interposició del recurs extraordinari per a la unificació de
doctrina.

La quantia necessària per interposar recurs d’alçada ordinari,
haurà de superar els 150.000 euros o 1.800.000 euros quan
es tracti de reclamacions contra bases o valoracions. Si l’acte
o actuació fos de quantia indeterminada es podrà interposar
recurs d’alçada ordinari.

El capítol III, de l’esmitat Títol IV, desenvolupa el procedi-
ment “abreujat” davant d’òrgans unipersonals, en vigor a
partir de l’1 de juliol de 2005 tal com disposà la Disposició
Transitòria Cinquena de la nova Llei General Tributària.

Les reclamacions econòmico-administratives tramitades pel
procediment abreujat es resoldran en única instància pels
tribunals econòmico-administratius mitjançant els òrgans uni-
personals que es determinin reglamentàriament.

Per aquest procediment abreujat es podran resoldre reclama-
cions de quantia inferior a 6.000 euros o 72.000 euros, si es
tracta de reclamacions contra bases o valoracions, i en els
supòsits en què s’al·legui exclusivament la inconstitucionalitat
o il·legalitat de normes, falta o defecte de notificació o insufi-
ciència de motivació o incongruència de l’acte impugnat,
qüestions relacionades amb la comprovació de valors. Tran-
sitòriament fins el 30 d’abril del 2006, els límits seran de
2.000 o 24.000 euros respectivament.

El termini màxim per notificar la resolució serà de 6 mesos
comptats des de la interposició de la reclamació. 

Transcorregut dit termini sense que s’hagi notificat la resolu-
ció expressa, l’interessat podrà considerar desestimada la
reclamació a l’objecte d’interposar el recurs procedent.

I finalment, el Títol V, articles 66 a 79, regula la execució, i dis-
tingeix entre normes generals per a la execució de resolucions
administratives i normes especials aplicables a l’execució de les
resolucions econòmico-administratives i judicials i al reembor-
sament del cost de les garanties.

Ricard Viña
Economista, assessor Fiscal del CEC

Nou reglament en matèria de revisió en IVA administrativa
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Quadern de navegació
NOVETATS EN LA WEB DEL COL·LEGI
Com ja us vàrem informar en el darrer article d’aquest Qua-
dern de Navegació, la web del Col·legi s’ha ampliat en dos
nous serveis. El primer d’ells ha estat el canvi del correu web
que fins ara s’oferia. La nova plataforma, desenvolupada en
programari lliure, incorpora més agilitat en la gestió del correu
i noves funcions com una agenda molt millorada, un dietari,
un bloc de notes i un gestor de tasques. 
La segona novetat es tracta del butlletí electrònic que men-
sualment s’envia a tots els col·legiats, des del passat més de
maig. Aquest butlletí neix com una nova eina de comunicació
entre Col·legi i col·legiats i incorpora diferents articles de fons
orientats a la pràctica professional de l’economista, juntament
amb notícies i una agenda d’esdeveniments.
Com sempre, estem oberts per rebre els vostres suggeriments
o crítiques sobre aquests nous serveis.

UN NOU SERVEI DE GOOGLE PERMET QUE ELS USUARIS
PUGUIN PERSONALITZAR LA PÀGINA PRINCIPAL DEL
CERCADOR

Google acaba de
posar en marxa un
nou servei (http://
www.google.com/ig)
que permet que els
usuaris se’n puguin
personalitzar la pàgi-
na principal. Per fer-
ho servir cal tenir un
compte d’usuari de
qualsevol dels serveis

de Google o obrir-ne un de nou. De moment la nova cara per-
sonalitzable del cercador ofereix unes opcions limitades i
només és en anglès, però els seus autors planegen que aviat
cada usuari hi pugui agregar els continguts que vulgui via RSS.
Per ara, s’hi poden incloure els titulars dels portals de tecno-
logia Slashdot o Wired News, les notícies del New York Times
o de la BBC, els correus electrònics nous del Gmail, les cotit-
zacions de borsa i algunes altres opcions. Google també ha fet
saber que té previst afegir publicitat a aquest servei, però que
encara trigarà uns mesos a fer-ho.

NETSCAPE PRESENTA LA VERSIÓ 8 DEL SEU NAVEGADOR
Netscape (www.nets-
cape.com) ha presen-
tat de manera oficial
la versió número vuit
del seu navegador.
Amb això el navega-
dor que va ser el més
popular en els inicis
de la xarxa torna a
competir en els índex

de popularitat de navegadors, fent companyia a l’omnipresent
Internet Explorer però també als ràpidament popularitzats
Firefox, Safari o Opera. 
Netscape 8 es pot aconseguir de forma gratuïta per als usua-
ris de Windows i de moment només en llengua anglesa. El
navegador incorpora algunes innovacions interessants com un
sistema de control i seguretat que cataloga les webs i n’indica
el seu nivell de perill, un sistema de barres d’eines molt perso-
nalitzable i on es poden desplegar informacions en formats
RSS molt atractius. Com tots els altres navegadors, excepte
l’Explorer, el nou Netscape també incorpora la navegació en
pestanyes.

LES CONNEXIONS PER ADSL NOMÉS ARRIBEN AL 83%
DE LA VELOCITAT PROMESA
Aquesta és la conclusió a què ha arribat l’Associació d’Internau-
tes (AI) després de l’estudi que ha realitzat comparant les diferents
ofertes d’ADSL ofertes per les diferents operadores de telefonia.
L’estudi que es pot llegir a http://www.internautas.org/
archivos/pdf/estudio_velocidad.pdf ha durat 5 mesos on
s’ha estudiat bàsicament l’ADSL de 512Kbps dels principals
operadors (Telefónica, Auna, Uni2 i Ya en ADSL, i Ono i Auna
en cable) afirma que l’operador que més s’acosta al 100% és
Telefónica amb una mitjana de 426,61 Kbps mentre que la
resta no passa dels 400 Kbps. L’estudi conclou que la velocitat
és només un paràmetre entre molts d’altres possibles que hau-
ria de tenir un model de qualitat d’accés a internet però “avui
en dia no hi ha cap model de qualitat exigible al conjunt d’o-
peradors”. Per això l’AI demana a l’Administració Pública, jun-
tament amb les operadores, que impulsi un model de qualitat.
Teniu més informació en el següent enllaç: http://www.inter-
nautas.org/html/2967.html

25 D’OCTUBRE: DIA INTERNET
L’Associació d’Usuaris d’Internet (AUI) convoca pel proper
dia 25 d’octubre, el DIA INTERNET i, enguany, incorpora un
premi per reconèixer l’esforç de persones i institucions per
incorporar la ciutadania en el món de les noves tecnologies
de la informació i comunicació. El premi està dividit en set
categories que valoren la incorporació de nous usuaris, la
participació i l’accessibilitat. A part, durant aquests dies se
celebraran diferents actes com la II Conferència Internacio-
nal sobre el programari lliure o una cimera internacional
sobre el phishing.
Més informació a www.diadeinternet.es

GOOGLE PUJA... YAHOO I MSN BAIXEN
Google amb 7,5 milions d’internautes i 1506 milions de pàgi-
nes vistes, es consolida com el cercador més utilitzat en el
darrer trimestre del 2004. Per contra, MSN i Yahoo perden un
3% en el mateix període de temps. Aquesta és la principal
conclusió d’un estudi elaborat per la consultora
Nielsen/NetRatings. 
Segons aquest estudi, els deu cercadors més utilitzats a Espa-
nya durant el 2004 són:

Cercador Audiència Pàgines Visites Pàg. vistes Temps
única Vistes per per connexió/
(000) (000) persona persona persona

Google 7.475 1.506.095 26,33 201 01:01:14
MSN Search 2.771 31.44 3,40 11 00:03:47
Yahoo! 1.402 31.388 4,88 22 00:08:16
Hispavista 1.025 3.379 1,39 3 00:00:52
Terra 671 10.401 3,26 16 00:04:22
Search 
the Web! 578 7.904 7,89 14 00:02:57
Wanadoo 
Search 562 5.920 3.24 11 00:06:09
Overture 477 3.333 2,33 7 00:05:14
Altavista 467 11.354 2,94 24 00:08:20
Microsoft 
Search 443 2.298 1,38 5 00:02:26

Més informació a: http://aui.es/contenidos/aui_index.php3?body
=article&id_article=55&sinlog=si

Departament d’Informàtica del CEC
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Catalunya ha estat recentment seu del Cinquè Congrés
Mundial d’Economia de la Salut (de la International Health
Economics Association) amb un gran èxit d’assistència (gai-
rebé 2000 participants de més de 60 països, benvinguda a
càrrec de l’Hble. Consellera de Sanitat, l’Il·lm. Tinent de Bat-
lle de Barcelona i el president de la Fundació SIS). El Centre
de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la Universitat
Pompeu Fabra, dirigit pel prof. Guillem López, va organitzar
els passats 10-13 de juliol aquest esdeveniment que reco-
neix l’important desenvolupament d’aquesta disciplina al
nostre país. 

Com la majoria de congressos acadèmics la diversitat de les
taules de ponències i pòsters presentats (Addició, Obesitat i
Cost, Edat i dependència, Econometria i salut, Epidèmies i
pobresa, Competència i coordinació, Comportaments de l’u-
suari i els professionals sanitaris, Polítiques transnacionals, Dis-
paritats en salut, Avaluació econòmica, Assegurament i
selecció adversa, Avaluació de medicaments, Professionals
sanitaris i formació...) fan molt difícil un resum de resultats de
les més de 1000 presentacions (entre pòsters i presentacions
orals). No obstant, a un li queda la sensació que hi ha una con-
vergència clara de coneixements i una consolidació d’algunes
idees bàsiques com:
a) Els recursos són escassos i per tant cal moure les polítiques

al concepte de “value for money” (valor als diners) en les
diferents inversions en salut, una vegada exercida la
voluntat social quant a quina part de pressupost destinem
a sanitat

b) Els sistemes sanitaris moderns no es poden permetre el luxe
de no avaluar la relació entre el cost i l’efectivitat de les
prestacions que ofereixen (especialment nous medicaments
i tecnologies - responsables aproximadament d’1/3 dels
creixements futurs de la despesa)

c) No es pot introduir competència si no és de forma regula-
da (especialment controlant els resultats en salut), i amb els
suficients incentius per a la cooperació entre professionals
(especialment entre nivells assistencials)

d) L’envelliment i la seva relació amb les situacions de
dependència són un problema comú als països desenvo-
lupats que encara no ha estat resolt, però que pot gene-
rar situacions catastròfiques des del punt de vista
econòmic si no es creen mecanismes d’assegurament indi-
vidual o col·lectiu

e) Els països en vies de desenvolupament han de considerar la
salut com un element clau en el seu desenvolupament
econòmic i social.      

Aquest últim era precisament el lema principal del congrés:
Invertir en salut, i sobre el qual desenvolupem algunes idees a
continuació.  

Des de principi dels 90 hi ha uns consens que la salut, com a
part del capital humà, és un dels principals factors que deter-
minen el creixement econòmic a llarg termini dels països. La
productivitat del capital humà (CH) és la combinació de dos
factors l’educació (qualitat del CH) i la salut (quantitat de
CH). El debat als últims anys ha estat sobre la relació entre la
salut i la riquesa (què determina què), i tal i com tothom
accepta, ha estat un debat estèril ja que ambdós s’alimenten
l’un de l’altre. Les noves aportacions han d’estar encamina-
des a la producció d’idees sobre diferents intervencions
(públiques, institucionals, individuals...) que generin un cercle
de creixement d’aquests dos factors als països en vies de
desenvolupament.

Va ser un luxe poder escoltar conjuntament en una taula
de debat a Michael Grossman (un dels principals acadèmics
que va desenvolupar el model de producció i demanda de
salut, i que demostrà com la salut afecta al nivell d’educa-
ció i a la inversa), Indira Hirway persona molt involucrada
en el desenvolupament de polítiques de salut per al desen-
volupament econòmic i social de la dona a Bujarat (Índia) i
a Xavier Sala-i-Martin, qui va fer una crida per a polítiques
d’ajuda que afrontin els problemes reals de salut de la
població dels països africans (grans pandèmies com el
SIDA) a través de polítiques directes que ataquin les causes
(com la prostitució, la manca de mesures de protecció
sexual...) encara que sigui menys atractiu que demanar
medicaments anti-retrovirals gratuïts per a aquests països.  

Invertir en salut no necessàriament implica un major nivell de
despesa sanitària pública, sinó dissenyar una estratègia més
àmplia enfocada a solucionar les necessitats de salut de la
població, i això inclou la sanitat però també l’educació (en tots
els àmbits), els canvis d’hàbits culturals (en relació al tabaquis-
me, la dieta...), seguretat al treball....  

Els països desenvolupats no quedem al marge d’aquestes
idees. Un bon estat de salut és a més a més un part molt
importat del benestar de les persones, tal i com afirma el pro-
fessor Kahneman, premi Nobel d’economia del 2002 i ponent
de l’última plenària. Bon acte de cloenda al Palau de la Músi-
ca que va comptar amb la presència d’autoritats com l’ex-
cel·lentíssima ministra de Sanitat i Consum, Elena Salgado, i
l’honorable consellera de Salut, Marina Geli. Les idees del
prof. Kahneman sobre les valoracions i percepcions dels indi-
vidus sobre les diferents experiències vitals, obren un ampli
ventall de dubtes sobre les aplicacions a l’economia de la
salut de les preferències individuals dels agents en la presa de
decisions d’inversió en prestacions sanitàries. Tot i les limita-
cions que molts d’aquest estudis presenten a l’actualitat estic
ben segur que els propers anys veurem aparèixer instruments
que permetin una major introducció d’aquestes preferències
individuals, que d’altra banda, pot alleugerir la tirania de la
majoria.

Tot i que ens hauria agradat desenvolupar les idees del Con-
grés amb més detall, esperem haver glossat l’atmosfera que
s’hi respirà. Animem doncs als economistes catalans a treba-
llar per a un debat més ampli a la sanitat catalana i a seguir
fent bullir l’olla de l’economia de la salut.

Vincles recomanats:

http://healtheconomics.org 

http://healtheconomics.org/barcelona 

http://www.upf.edu/cres 

http://nobelprize.org/economics/laureates/2002/kahne-

man-autobio.html 

Ivan Planas Miret
Vicepresident de la Comissió d’Economia de la Salut

Reflexions sobre... inversió en salut i creixement econòmic

Amb la col·laboració de:





Col·legi d’Economistes
a Girona
A la seu de Girona organitzem diferents
conferències divulgatives sobre temes
d’interès pel nostre col·lectiu.

Pel proper curs, seguirem amb els cur-
sos sobre les novetats de fiscal i també
estem preparant diferents activitats d’al-
tres branques com:
– Excel avançat
– Formació jurídica per economistes
– Normativa de la llei sobre el blanqueig

de capital.
– Responsabilitat dels administradors. 
– Règim fiscal i legal de les fundacions.
– Fiscalitat dels productes financers d’as-

segurances i de previsió.
– Tractament de l’empresa familiar sobre

el patrimoni i sobre successions i dona-
cions.

– Cash Flow versus quadre de finança-
ment.

La Jornada dels Economistes d’enguany
es farà el dia 8 de novembre i a més de
les ponències de la pròpia jornada al matí
es farà una conferència a la UdG.

L’horari de la seu del Col·legi a Girona és
dilluns, dimecres i divendres de 10.00 h
a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h, dimarts
i dijous de 16.00 h a 20.00 h.

El president és el Sr. Esteve Gibert
Utset, el representant del REA el Sr. Jordi
Fernández Mas, al CNEP la Sra. M. Lluï-
sa Teixidor, a Comptabilitat la Sra. Mont-
serrat Capellas Quintana, a Empresa el
Sr. Ricard Meléndez Gil i a la Ponència
Tècnica d’Urbanisme el Sr. Xavier Ollé i
Belmonte.    

“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

La Jornada dels Economistes 2005 a la seu de Girona tractarà sobre el balanç energètic de
Catalunya, una qüestió no menys important i no menys polèmica que la de les balances
fiscal o comercial, per citar dos temes de rabiosa actualitat.

Discutir a Girona sobre el balanç energètic té un sentit especial per què abastir energè-
ticament les activitats productives de Girona, a més de proveir la línia d’Alta Velocitat, és
una de les justificacions principals del projecte d’ampliació de la connexió amb França
i, d’altra banda, per què sobre les comarques de Girona discorren els possibles traçats
d’aquesta polèmica connexió. Amb raons dignes d’escoltar, hi ha qui argumenta que més
que noves infraestructures el que cal és optimitzar-ne l’ús i evitar malbarataments. Tan-
mateix, la qüestió del balanç energètic va molt més enllà d’aquest projecte aïllat.

Hi ha la qüestió sobre el model energètic que volem i necessitem, hi ha també a l’ho-
ritzó immediat el protocol de Kioto... 

En fi, en la Jornada dels Economistes 2005 a Girona hem convidat a parlar sobre aquest
tema a persones molt autoritzades i representatives de les diferents posicions sobre el
tema: el Sr. Domènec Espadaler, empresari, president de la Comissió d’infraestructures
de la Cambra de Girona, el Sr. Nicolas Boccard, professor d’economia a la Universitat
de Girona, el Sr. Ignasi Nieto, Dr. enginyer industrial i coautor de l’estudi sobre el siste-
ma elèctric espanyol premiat per la Societat Catalana d’Economia, i el Sr. Xavier Llo-
rente, portaveu de la Plataforma NO a la MAT.

Girona



Col·legi d’Economistes
a Lleida
A la seu del Col·legi d’Economistes a Lleida
s’organitzen conferències, seminaris, la
Jornada dels Economistes, cursos sobre
diferents temes i que són d’interès pel
nostre col·lectiu.

El vocal president és el Sr. Jordi Vilalta
Miquel, el vicepresident el Sr. Xavier Ticó
Camí, la Sra. Pilar Ponce Martín és la repre-
sentant del Comitè de Normativa i Ètica
Professional (CNEP), el Sr. Albert Prado
Villarreal és el representant al Comitè de
Gestió del Registre d’Economistes Auditors
(REA) a Catalunya, el Sr. Pere Enciso Rodrí-
guez és el representant a la Universitat de
Lleida i el Sr. Josep M. Riu Vila és el repre-
sentant a la Comissió Tècnica d’Urbanisme
a la seu territorial de Lleida.

El nostre horari d’oficina és de 17.00 a
20.00 h de dilluns a divendres.

“Estratègies de futur per a
l’economia de Lleida: la localització
d’empreses innovadores”
Dijous, 3 de novembre de 2005, a les 18.00 hores,
a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida

Lleida

Coordinadors: Sr. Pere Enciso, professor de la Universitat de Lleida
Sr. Xavier Ticó, vocal vicepresident del Col·legi d’Economistes

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha dissenyat i està implementant una nova política industrial, que consta de tres eixos clau:
– El foment de la innovació
– La transferència de tecnologia
– La localització empresarial

Existeix una relació entre la inversió en R+D d’un país i la capacitat innovadora de les seves empreses: la recerca genera nous conei-
xements, el desenvolupament aplica aquests coneixements a processos o productes nous i, per fi, la innovació és el canvi que efec-
tuen les empreses quan incorporen nous processos productius o milloren els seus productes. Així doncs, innovació és disseny,
innovació és diversificació de productes, innovació són noves formes de treballar i d’organitzar-se. Per això, la recerca i la innova-
ció esdevenen factors claus de progrés econòmic i, per tant, de creixement per a les petites i mitjanes empreses.

En aquest context, els principals sectors productius de Lleida s’enfronten al repte estratègic de trobar l’encaix en aquest model de
creixement basat en el coneixement i en la innovació, propiciant un entorn atractiu amb elevada capacitat d’innovació per afavorir
la productivitat de les empreses, la localització de noves activitats d’alt contingut tecnològic i el desenvolupament d’estratègies empre-
sarials i sectorials basades en la innovació de procés i de producte.

Els projectes que s’estan endegant a la ciutat de Lleida per afavorir la creació d’un entorn atractiu amb elevada capacitat d’innovació,
com ara el projecte de Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, la constitució de la Fundació Institut Tecnològic de Lleida
que esdevindrà un Centre de Difusió Tecnològica en el sector dels materials de construcció o la creació del CEEI – Lleida (Centre
Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida), entre altres; juntament amb els factors que tradicionalment influeixen a l’hora de decidir
la localització de l’activitat econòmica, poden contribuir a la localització de noves activitats empresarials, especialment de les dedica-
des a activitats més innovadores.

Per debatre sobre aquest tema s’ha convidat a participar en la jornada d’enguany al Sr.Agustí Segarra, director general del Centre de Difu-
sió i Innovació Empresarial (Cidem) de la Generalitat de Catalunya, l’organisme responsable de dissenyar i executar la política industrial
del Govern de la Generalitat de Catalunya i de donar suport al teixit empresarial català, i al Sr.Santiago Roura, conseller delegat de Soluzio-
na, empresa de serveis tecnològics recentment implantada a Lleida, amb una important experiència en projectes de recerca i desenvolu-
pament adreçats a un ampli ventall de sectors econòmics.

Ambdós ponents estaran acompanyats pel Sr.Andreu Muñoz, president del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de Lleida i pre-
sident de l’Institut Tecnològic de Lleida, que ens parlarà de les possibilitats d’innovació en el sector de materials de la construcció i del
projecte de Centre de Difusió Tecnològica; pel Sr. Ramon Canela, vicerector de Recerca i Innovació de la Universitat de Lleida, que ens
exposarà la contribució de la Universitat de Lleida a l’impuls de la recerca, la innovació i la modernització dels sectors productius; i
del Sr. Joan Cal, director executiu del Grup Segre, que parlarà de les oportunitats que ofereix la col·laboració universitat - empresa per
desenvolupar projectes de recerca aplicada i participar en projectes europeus, des de l’experiència d’aquest grup de comunicació. 
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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

Coordinador: Sr. Joaquim Margalef, economista

El proper dia 3 de novembre tindrà lloc a Reus, a la Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili, la sessió de la Jornada dels Economis-
tes organitzada per la Delegació del Col·legi a Tarragona. 
El tema de la sessió, aquest any, versarà sobre la realitat i problemàtica de les infraes-
tructures a les comarques de Tarragona, i s’ha convidat com a ponents: el Sr. Salvador
Alemany, conseller delegat d’Abertis Infraestructures, SA; el secretari general tècnic del
Ministeri de Foment, Il·lm. Sr.Tomás Merola i el secretari general del Departament d’O-
bres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Manel Nadal.
La problemàtica de les infraestructures sempre ha estat una preocupació en l’àrea,
cosa que ha portat a plantejar no solament la suficiència sinó que també la seva fun-
cionalitat. La zona es troba amb uns grans eixos de pas pel territori, que moltes vega-
des generen dificultats en el seu ús atesa la seva saturació, i per altra part hi ha la
dificultat de relacionar aquests eixos amb la connexió de la xarxa local i la millora
de la mobilitat interna de la zona, cosa que porta tot sovint a una descoordinació no
solament en el temps d’execució dels projectes sinó també de la seva interrelació,
tot sigui dit i massa sovint, en funció de qui sigui l’entitat inversora. 
Aquesta problemàtica es veu agreujada per dues particularitats generals més, que en
la zona tot sovint preocupen per manca de plantejaments eficaços al respecte, com
són consideracions sobre la intermodalitat en els diferents sistemes de transport –cal
considerar que en aquest marc territorial es dóna la carretera, el ferrocarril, el trans-
port aeri i el marítim– i la problemàtica de mobilitat, agreujada per la dificultat fun-
cional dels sistemes de transport públic en les diverses comarques de la zona.
La sessió no pretén solucionar aquesta problemàtica però si disposar d’una informació
de primera mà que possibiliti reflexionar sobre les perspectives de solució de la mobi-
litat de persones i mercaderies a l’àrea. 
És per això que s’ha considerat important que estiguessin a la sessió, representants de
l’Administració de l’Estat i en aquest cas es vol agrair la participació del secretari gene-
ral tècnic del Ministeri de Foment, de la Generalitat en la seva consideració d’agent
molt important en la decisió de les infraestructures i de la mobilitat a l’àrea, i per altra
part un agent inversor privat que té una presència important a la zona com és Abertis
Infraestructures, SA. 
Cal insistir en la idea que pels economistes és important conèixer i valorar la considera-
ció i els plantejaments que es tenen per part dels agents inversors sobre les infraestruc-
tures de l’àrea, en la idea que les decisions actuals i les perspectives de futur, possibilitaran
una informació notable i una participació interessada, per part dels economistes en par-
ticular, i d’altres professionals versats en el tema, per poder reflexionar des de la vessant
de les infraestructures en els plantejaments i aspectes que preocupen sobre la realitat
econòmica i empresarial de la zona, així com les seves perspectives de futur.

Col·legi d’Economistes
a Tarragona
A la seu del Col·legi d’Economistes a
Tarragona, s’organitzen diversos semina-
ris i cursos en relació a temes d’interès
dels col·legiats a més d’un cicle de con-
ferències sobre temes d’actualitat econò-
mica. L’horari d’atenció als col·legiats és
de dilluns a dijous de 16:00 a 20:00 hores
i els divendres de 9:00 a 13:00 hores a la
Rambla Nova, 58-60, 5è A de Tarragona. 

Els actuals membres de la Comissió
General a Tarragona són: el vocalpresi-
dent el Sr. Antonio Terceño Gómez, el Sr.
Lluís Jordi Panadès, el Sr. Lluís Mezquida
Sans, el Sr. Lluís Escatllar Gabriel, el Sr.
Mariano Herraiz Puchol, el Sr. Jordi Ferre
Llorens, el Sr. Fernando Campa Planas,
el Sr. Francesc d’Assis Escoda Mallorquí
i el Sr. Josep Roig Aymami. Aquesta
Comissió té entre d’altres la funció d’or-
ganitzar els actes abans esmentats (cur-
sos, seminaris i conferències) i les
activitats que puguin ser d’interès pel
col·lectiu dels col·legiats. Ara per ara,
s’està programant els cursos, els semi-
naris i les conferències pel segon semes-
tre de l’any 2005.

El representant de la Comissió General al
CNEP és el Sr. Lluís Jordi i el Sr. Lluís Mez-
quida és el representant de la Comissió
General de la Secció del REA a Catalunya.

Per una altra banda, el Sr. Joaquim
Margalef és el representat del Col·legi
d’Economistes de Catalunya de la
Comissió Tècnica d’Urbanisme de Tarra-
gona i el Sr. Manel Fabra el representat
a la Comissió Tècnica d’Urbanisme a les
Terres del Ebre.
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26 de maig

Curs “Nous indicadors de gestió”, organit-
zat per la Seu de Tarragona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
Miguel Freire, economista, responsable finan-
cial information systems del Grup Novartis.

1 de juny

Presentació del treball “Exclusive dea-
ling, entry and mergers” (amb Chiara
Fumagalli, Bocconi & CEPR i Lars Pers-
son, IUI & CEPR), organitzada per la
Comissió d’Economia Industrial, Innova-

ció i Localització, a càrrec del Sr. Massi-
mo Motta, European University Institute,
UPF & CEPR. Els discursants van ser la
Sra. Susana Iranzo, U Sidney & IREA-
UB-PCB i el Sr. Walter García Fontes de
la UPF.

1 de juny

Cloenda del “Cicle de conferències:
perspectives de l’economia catalana a
la UE”, organitzada per la Seu de
Tarragona del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, a càrrec del Sr. Agustí
Segarra, director general del CIDEM.
El vocal president Sr. Antonio Terce-
ño va realitzar la presentació del
ponent.

Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades



8 de juny

Reunió organitzada per la Comissió d’As-
sessors en la Creació d’Empreses sobre
Cicle: El Pla d’Empresa.Tertúlia:“Elecció de
la forma jurídica”.

9 de juny

Conferència sobre “Story Telling” avançant
en la gestió del coneixement a les empre-
ses, organitzada per la Comissió d’Econo-
mia del Coneixement, a càrrec del Sr.
Agustín Hernán, economista. Va presentar
l’acte el Sr. Jordi Marín, coordinador de la
Comissió.

14 de juny

Conferència sobre el Cicle: Reflexions
europees. “És possible una defensa euro-
pea?”, organitzada per la Comissió Unió
Europea, a càrrec del Sr. Francesc Granell,
catedràtic de la Universitat de Barcelona;
el Sr. Xavier Ferrer, economista i politòleg,
vicepresident d’ADICEC; i la Sra. Iwona E.
Ganko, investigadora de l’Institut d’Estu-
dis Polítics de l’Acadèmia de Ciències de
Polònia. Va moderar l’acte, el Sr. Àlex
Ruiz, vicepresident de la Comissió.

14 de juny

Primera reunió de la Comissió d’Econo-
mistes Sèniors, en la qual la presidenta, la
Sra. M. Rosa Mándoli i el secretari, el Sr.
José Ignacio Borés, varen informar de les

futures activitats que realitzarà la Comissió
a partir del mes de setembre.

15 de juny

Roda de premsa organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya per a la pre-
sentació de l’Informe Situació Econòmica
Primavera 2005, a càrrec del Sr. Àngel
Hermosilla, economista i responsable de
la Secretaria Econòmica del Col·legi i de
l’Il·ltre Sr. Jordi Conejos, degà del Col·legi.



15 de juny

Dinar col·loqui “El mercat de deute corpo-
ratiu”, organitzat pel Fòrum Economistes
en Mercats Financers, a càrrec del Sr. Julio
Alcántara, director general adjunt d’AIAF.

16 de juny

Presentació del Comitè de Normativa i
Ètica Professional, organitzada pel Grup

de Treball d’Economistes Administradors
Concursals, a càrrec de la Sra. Mercè Rot-
llan, vicepresidenta del TAP i del Sr. Mel-
cior Viloca, economista, membre del Grup
de Treball i vocal del CNEP.

21 de juny

Sessió temàtica sobre “Novetats en la
declaració de l’Impost sobre Societats”,
organitzada per la Comissió d’Assessors
Fiscals, a càrrec del Sr. Àngel Segarra, eco-
nomista, assessor fiscal.

4 de juliol

Dinar col·loqui amb l’Hble. Sr. Antoni Cas-
tells, conseller d’Economia de la Generali-
tat de Catalunya, organitzat per la Junta de

Govern del Col·legi d’Economistes de
Catalunya.

Sessió de treball amb els degans de les
facultats de ciències econòmiques, orga-
nitzada per la Comissió d’Ensenyament i
la Junta de Govern del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya per tal de comentar i
intercanviar informacions sobre l’estat
actual de l’adaptació de les titulacions d’E-
conomia i Empresa a l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior.



6 de juliol

Taula rodona organitzada pel Club de
Conjuntura sobre “L’economia catalana a
mitjans de 2005”, amb la participació del
Sr. Víctor Fabregat, la Sra. Àngela Fernán-
dez, el Sr. Àngel Hermosilla, el Sr. Joan
Miquel Hernández, la Sra. Mercè Jou, la
Sra. Teresa Ollé, la Sra. Maria Parpal, la
Sra. Germani Rincón, el Sr. Rafael Rome-
ro i el Sr. Artur Saurí. Va estar moderada
pel Sr. Jordi Goula. 

11 de juliol

Reunió del panel d’experts del IEBE
(Índex d’Expectativa Borsàtil) per exa-
minar el resultat de l’enquesta sobre
l’IBEX 35.

14 de juliol

Presentació de la Memòria Socieoeconò-
mica de Barcelona 2004, organitzada per
la Junta de Govern del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya, a càrrec de la Sra.
Montserrat Ballarín, regidora ponent d’Hi-
senda de l’Ajuntament de Barcelona i
vicepresidenta del CESB, la Sra. Eva Gra-
nados, secretària de Política Institucional
de la UGT de Catalunya i vicepresidenta
del CESB, el Sr. Àngel Crespo, secretari
general de CCOO del Barcelonès i presi-
dent del CESB i el Sr. Agustí Bonavia,
membre d’FTN i vicepresident del CESB.
L’acte va ser presidit pel president del
Consell Econòmic i Social de Barcelona,
Sr. Àngel Crespo, secretari general de
CCOO del Barcelonès i president del
CESB i el degà del CEC, Il·lm. Sr. Jordi
Conejos.

15 de juliol

Sessió temàtica sobre “Aspectes relacio-
nats amb l’Impost de Societats”, organitza-
da per la Comissió d’Assessors Fiscals del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec de la Sra. M.ª Begoña García-Rozado,
subdirectora general adjunta d’Impostos
sobre les Persones Jurídiques del Ministe-
ri d’Economia i Hisenda.

19 de juliol

Roda de premsa per presentar l’Índex
d’Expectativa Borsàtil dels Economistes
(IEBE) corresponent al 2n trimestre del
2005.

27 de juliol

Junta de Govern ampliada amb els vice-
presidents de les Comissions de Treball
que es va celebrar a la Seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Conferència de cloenda del Curs Acadè-
mic 2004-2005, organitzada per la Seu de
Girona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec del Sr. Antoni Serra
Ramoneda, catedràtic de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Documents 
de treball 
a disposició 
dels col·legiats

En aquest període s’han
posat a disposició dels mem-
bres del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, la següent
documentació que podeu
trobar a la pàgina web del
Col·legi, a l’apartat corres-
ponent:

– Documentació aportada pel
Sr. Àngel Segarra, economis-
ta assessor fiscal, amb motiu
de la sessió temàtica “Nove-
tats en la declaració de
l’Impost sobre Societats”
del passat 21 de juny organit-
zada per la Comissió d’As-
sessors Fiscals.
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L’aposta per la 
innovació a Catalunya
Com bé sabran vostès, i com podran observar tant a
la seva activitat empresarial com als mitjans de
comunicació, l’economia catalana es troba en un
moment crucial. Ens trobem davant de reptes molt
importants. L’actual procés de mundialització de l’e-
conomia pren cada cop més importància a causa de
la seva dimensió i a la seva acceleració en la darrera
dècada. Si em permeten dir-ho d’una forma molt
gràfica, el món s’ha fet petit, les tecnologies de les
comunicacions i els avenços a nivell logístic han
convertit la distància i el temps en variables molt
més reduïdes que no ho havien estat en cap altre
moment històric. 

Davant d’aquests reptes, hem d’aconseguir donar res-
postes òptimes que garanteixin el nostre creixement
econòmic i el nostre benestar social a llarg termini. I
per això, és necessari comptar amb tots els esforços i
recursos disponibles al nostre país, siguin públics o
privats. Només unint tots els esforços d’Universitats,
empreses i institucions aconseguirem fer front amb
èxit a aquest procés. 

El proppassat 4 de juliol es va presentar el llibre
“La Industria en España: Claves para competir
en un mundo global”, llibre molt recomanable
per a tots aquells que vulguin conèixer la realitat
de la indústria catalana i espanyola. En aquella
presentació es van fer dos comentaris en què m’a-
gradaria incidir. El primer d’ells fa referència a
l’optimització i rendibilitat social de les decisions
empresarials, el segon al tractament que la indús-
tria (i per extensió l’economia real i productiva)
rep al nostre país, amb el qual acabaré aquest
article. 

Estratègies de futur:
Productivitat, valor
afegit i innovació
Les decisions empresarials estan condicionades per
factors d’ordre extern i intern, amb l’objectiu final
d’aconseguir maximitzar beneficis. Per arribar a asso-
lir aquest objectiu final, les empreses han d’adoptar
l’estratègia més efectiva. Durant les darreres dècades i
encara avui, les empreses han adoptat estratègies
basades en el baix cost salarial, que permetien mante-
nir un bon ritme de creixement a curt termini i ha
donat resultat fins que la competència ha augmentat.
Tot i aquest augment de la competència, encara mol-
tes empreses opten per aquest camí, gràcies a la mode-
ració del salari real dels darrers anys i als llocs de feina
poc qualificats ocupats per part de la immigració. 

Aquestes decisions individuals no són òptimes des del
punt de vista social. L’estratègia anterior no ens
garanteix la competitivitat futura ni el creixement
econòmic a llarg termini quan existeixen errades de
mercat associades a externalitats positives o negatives.
Socialment seria més òptim que els agents privats
optessin per una estratègia on la innovació (de pro-
ducte, de procés o d’organització) ocupés un lloc cen-
tral, acompanyada per la formació del capital humà
i la cooperació entre els agents. Aquesta opció genera
clares externalitats positives com són l’augment de la
qualificació del capital humà, l’augment del valor
afegit, traduïdes, com deia anteriorment, en un aug-
ment de la productivitat que ens generi un augment
sostingut de la renda per càpita i per tant, del benes-
tar social. 

És aquí on ha d’incidir el Govern, intentar potenciar
aquestes decisions estratègiques, generant un entorn
innovador a Catalunya i posant a l’abast de les empreses
recursos que actuïn com a incentivadors de projectes de
recerca, desenvolupament i innovació. Partint d’aquesta
base, la política industrial a Catalunya té com objectius
fomentar:
– la capacitat d’innovació del teixit productiu, 
– l’especialització en les activitats intensives en la ges-

tió del coneixement, i, per tant, una política amb
una orientació sectorial,

– la configuració de grups industrials capaços d’adop-
tar estratègies transnacionals,

– la creació d’un entorn innovador per a les empreses
catalanes; configurat necessàriament d’acord amb les
capacitats i potencialitats de les universitats catalanes,
però que requereix també superar el dèficit d’infraes-
tructures mitjançant la creació de la Xarxa de Centres
Tecnològics i de Centres de Difusió Tecnològica. 

Aquesta política industrial no és fruit d’iniciatives
aïllades o pròpies d’un únic agent econòmic o
departament del Govern, aquesta política té com dos
marcs principals. Primer, el Pla de Recerca i Inno-
vació de Catalunya 2005-2008, on es desenvolu-
pen no només les línies d’innovació empresarial,
sinó també les de recerca i les relatives al sistema
educatiu que permetin solucionar les barreres indi-
cades anteriorment i assolir l’objectiu de Govern
d’arribar al 5% del PIB en despesa d’R+D+I al final
de la legislatura. En segon lloc, però no menys
important, l’Acord Estratègic per a la Internacio-

nalització, la qualitat de l’ocupació i la competi-
tivitat de l’economia catalana, on les empreses, els
sindicats i el Govern han plasmat la voluntat de fer
front als reptes abans esmentats. 

Per tant, veiem com es tracta d’un esforç col·lectiu, al
qual el Col·legi d’Economistes no n’és pas aliè. M’agra-
daria aprofitar aquesta oportunitat per felicitar al
Col·legi per l’elecció temàtica de la propera Jornada dels
Economistes 2005, que portarà per títol “Estratègies de
futur per a l’economia catalana”. Pel seu títol i l’avenç
de continguts ja podem deduir que seran d’alt interès. 

Estimar la indústria
Per acabar, tal i com indicava al principi de l’article,
faré esment de nou als arguments que van sorgir
durant la presentació del llibre “La Industria en Espa-
ña”. Un destacat empresari industrial català a la seva
intervenció va dir que caldria estimar més la indústria
al nostre país. Segons ell, a diferència d’altres països
com per exemple Alemanya, a Catalunya tot i la seva
forta tradició industrial no s’estima prou a la indústria.
Entenent per estimar considerar-la com el sector base
per a la producció de riquesa i com a puntal de la pro-
ductivitat al país i per tant, facilitant aspectes com la
seva localització als municipis i el seu creixement.

Paral·lelament, i tal i com indicava l’altre dia el profes-
sor Antón Costas en un article, els reptes actuals vénen
donats no només per l’entorn exterior sinó també per
una certa crisi d’èxit del model de les darreres dècades,
que ens ha portat a un relatiu estancament del qual
només sortirem amb les receptes indicades anterior-
ment i un fort augment de l’esperit emprenedor.

Des del Govern, creiem fermament en els diversos
sectors de l’economia i en la seva capacitat per trans-
formar el model actual en un model basat en la ges-
tió del coneixement, i sens dubte la indústria ocupa
el lloc central en la nostra política. Tenim un bon
punt de partida, no oblidem les actuals condicions
laborals (fort increment de la taxa d’ocupació) i
financeres (empreses sanejades i tipus d’interès en
mínims històrics), que ens permet ser optimistes i dir
que si treballem tots plegats i no deixem passar ni un
minut, podrem superar els reptes actuals i futurs.

Agustí Segarra
Director general del CIDEM
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La industria en España:
claves para competir
en un mundo global
Editors:
Enric Genescà, Jordi Goula, 
Josep Oliver Alonso, Vicente Salas 
y Josep M. Surís

Editorial:
Centro de Economía Industrial i Ariel

El Centre d’Economia
Industrial propone una
reflexión sobre la indus-
tria en España, teniendo
en cuenta los grandes
cambios producidos
en la última década.

El enfoque transcurre
desde la micro a la

macro, dando protagonismo a las accio-
nes de las empresas y de quienes se arti-
culan alrededor de ellas, distinguiendo
entre resultados de interés privado y de
interés social.

El contenido se inicia con la actividad de
creación de empresas en España, su mag-
nitud y características. Sitúa la cultura
emprendedora como uno de los pilares
de la competitividad internacional. Las
empresas requieren recursos de calidad,
por esto se analiza el papel de las institu-
ciones financieras, qué modelo de finan-
ciación incentiva el desarrollo de los
activos más necesarios para competir y las
paradojas del mercado de trabajo, con
fuerte incremento de la ocupación; pero
débil de la productividad y una sobrecua-
lificación en determinados puestos, que
refleja una expansión en sectores de bajo
valor añadido. 

La reducida inversión en I+D y la escasa
capacidad de innovación continúa siendo
un problema. Se pregunta por qué y busca
la respuesta en la racionalidad de los
agentes que intervienen. No siempre la
racionalidad individual conduce a resulta-
dos socialmente aceptables, ni todas las
empresas responden igual a las señales del
entorno, por esto importa conocer qué
tipo de empresa es más dinámico y cuál es

el papel de las administraciones públicas.
El análisis desde las perspectiva de los
recursos e instituciones se completa con
los resultados en términos de productivi-
dad, especialización sectorial y crecimien-
to potencial de la economía española. 

España ha basado su crecimiento en secto-
res de contenido tecnológico intermedio o
bajo, lo cual se refleja en los precios en el
mercado exterior, donde los precios unita-
rios españoles no mejoran respecto a la
media europea y tiene serias implicaciones.

Finalmente, el libro plantea el posible
conflicto que se da entre las decisiones
individuales y lo deseable desde la pers-
pectiva social.

Ensayos sobre 
la economía española
en el siglo XXI
Autor: Joaquín Trigo Portela

Editorial: Gestion 2000

En la última década la
economía española ha
conseguido converger
con la UE en renta per
cápita, ha logrado esta-
bilidad monetaria y
fiscal pero no el pleno
empleo ni el equili-
brio exterior. En lo
que va del siglo XXI la

rápida entrada en la vida industrializada
de China y otros gigantes demográficos,
junto con la ampliación de la UE, obligan
a una adaptación profunda y rápida a una
situación nueva e irreversible. Los ensayos
que configuran este libro, dan cuenta de
rasgos centrales del proceso en curso,
sugieren líneas de adaptación y señalan
puntos vulnerables junto con medidas
correctoras. El cambio en el ciclo econó-
mico, la adaptación empresarial y laboral,
la situación de la vivienda, el ahorro, la
dificultad europea para mantener su com-
petitividad, la deslocalización industrial y
la incidencia de la fiscalidad configuran un
mosaico riguroso de la realidad económi-
ca y las tareas que impone.
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