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informatiu que tens a les mans, a més de reflectir les activitats i els nous ser-
veis que s’han desenvolupat en el primer trimestre d’enguany, i que el nostre

Col·legi ofereix, incorpora la Memòria d’activitats de l’exercici 2005 aprovada en l’as-
semblea de col·legiats del passat 21 de març.

Tres són els eixos principals que la Junta de Govern es va marcar a l’inici del seu man-
dat: la prestació de serveis de qualitat i en concret l’aposta per les noves tecnologies,
com a signe de modernitat i d’eficiència; l’organització de conferències, cursos, circu-
lars i reunions per informar, formar i aprofundir en relació a les diverses activitats pro-
fessionals que com a economistes podem desenvolupar; i l’emissió d’opinió, tant en
temes relacionats amb la situació econòmica de Catalunya i d’Espanya, com en temes
més professionals.

En concret, i dins del primer eix d’actuació en aquest informatiu, hi trobaràs reflectit,
per un costat, la posada en marxa i el funcionament del nou servei Base de dades -
Centre de Documentació: Doctrina i Casos Pràctics legals per al dia a dia de l’econo-
mista, pensada per solucionar dubtes, tant per als col·legiats que pertanyen als depar-
taments financer, fiscal, comptable i jurídic de les empreses, com per als qui tenen la
seva pròpia firma o despatx. També, i en una altra esfera dels serveis que presta el
Col·legi, en els primers mesos d’enguany es va signar un acord amb el Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en el qual s’autoritza que els col·legiats pre-
sentin i abonin per via telemàtica la taxa corresponent i els comptes anuals de les fun-
dacions privades que assessoren, i s’han efectuat els procediments i les negociacions
oportunes per signar properament un conveni similar amb el departament d’Economia
i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el qual els col·legiats que ho sol·licitin
podran presentar i pagar per via telemàtica, en representació de terceres persones,
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

En relació al segon eix del Col·legi, l’emissió d’opinió, en aquest primer trimestre de
l’any la Junta de Govern i diferents centres d’activitats han emès notes tècniques i de
posicionament, tant d’aspectes importants per a l’economia del país com d’altres més
professionals. Així, sota la coordinació del Sr. Martí Parellada, la Junta de Govern ha
emès un dictamen en relació al Projecte de Llei de garantia i ús racional del medica-
ment i producte sanitari, en relació a les mesures de contenció de la despesa sanità-
ria; la Comissió d’Assessors Fiscals, conjuntament amb el REAF, va treballar  en un
document tècnic en relació a les modificacions del Projecte de Llei de l’IRPF que va
donar a conèixer a les diferents forces parlamentàries de Catalunya i a l’administració
de l’Estat.

També en aquest trimestre la Junta de Govern ha estat treballant en el projecte de Llei
de Societats de Professionals, incidint sobretot en el fet que, en aquesta llei, hauria
d’establir-se una regulació específica de la relació laboral-mercantil dels professionals.
Finalment, el Consejo General de Col·legis d’Economistes d’Espanya va donar a co-
nèixer una nota d’opinió en relació a la urgència d’establir un nou model productiu
per a Espanya, coordinada pel nostre col·legi. 

En darrer lloc informar-vos que la Jornada dels Economistes d’enguany, que es farà a
Barcelona el proper 9 de novembre, està pràcticament perfilada. El tema de la Jorna-
da és “El paper dels economistes en els actuals reptes de la societat”, lema amb el qual
volem reflectir que les diverses sessions de treball incidiran més en aspectes profes-
sionals que en temes econòmics.
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Els darrers mesos estem vivint una impor-
tant activitat parlamentària dirigida a les
professions liberals. Concretament són
dues les iniciatives parlamentàries a les
quals em refereixo: (I) la Disposició Addi-
cional 1a de la Llei 22/2005 que ha regu-
lat la inclusió dels advocats que depenen
d’altres advocats al Règim General de la
Seguretat Social; i (II) el Projecte de Llei
de Societats Professionals.

Tot i que la primera iniciativa es dirigeix
exclusivament als advocats, i la segona
intenta cobrir l’exercici en comú de tot
tipus d’activitat professional, ambdues
disposicions crec que estan o haurien
d’estar lligades.

Entre les novetats incorporades al Projec-
te de Llei de Societats Professionals, una
norma que reconeix una realitat fins avui
no regulada a Espanya, destaquen dues
matèries de gran transcendència, suscepti-
bles de ser controvertides: (I) la responsa-
bilitat solidària de tots els professionals,
socis i no socis, que intervinguin en una
actuació professional; i (II) la introducció
de mesures dirigides a intentar facilitar
l’entrada de nous professionals als òrgans
de govern de les societats professionals.

Però, a què ens referim quan parlem de
“societats professionals”? Doncs a totes
aquelles entitats, constituïdes amb la
forma societària que sigui, que tinguin
com a objecte social l’exercici en comú
d’una o més activitats professionals, ente-
nent per “activitat professional” aquella
que requereix per al seu exercici una titu-
lació universitària o professional.

Així doncs, un dels objectius que perse-
gueix el Projecte és regular l’actuació
d’una nova categoria de professional: les
societats professionals. S’estableixen
mesures com ara la inscripció obligatòria
de la societat al Registre Mercantil i al
Registre Professional del Col·legi Profes-
sional, el necessari control patrimonial i
de gestió per a professionals, la subjecció
de la societat al règim disciplinari de la

professió, sense perjudici de la responsa-
bilitat personal dels professionals, i la
promulgació de disposicions reglamentà-
ries, amb la col·laboració dels col·legis
professionals, per a establir les incompa-
tibilitats en l’exercici de diferents activi-
tats professionals.

Un segon objectiu és aclarir i regular les
relacions entre els professionals com a
membres d’una mateixa societat. Així,
sense prohibir l’existència de socis no
professionals, la llei estableix una clara
diferenciació entre aquests i els membres
professionals, fins al punt que la gran
majoria de disposicions es dediquen úni-
cament al segon grup, quedant per tant
els primers sotmesos al règim general del
tipus societari que resulti d’aplicació. I
entre aquestes mesures, destaquen que (I)
mentre la condició de soci professional,
llevat de pacte en sentit contrari, no és
transferible, res no es diu respecte de la
condició de soci no professional; (II)
mentre es preveu un règim de separació i
exclusió per als socis professionals dife-
rent del règim general, res no es diu per
als socis no professionals; i (III) per tal de
facilitar que nous professionals puguin
accedir a la condició de soci en les socie-
tats capitalistes, la llei permet executar
ampliacions de capital mitjançant la crea-
ció de noves accions o participacions pel
valor teòric comptable, sempre que, com
a mínim, sigui igual al valor nominal, tot
permetent, doncs, que no se’ls exigeixi un
sobrepreu pel valor del fons de comerç
i/o per les plusvàlues tàcites existents en
la societat professional.

I un tercer objectiu, potser el més destaca-
ble, és reforçar el règim de responsabilitat
dels professionals. Així, intentant protegir
els usuaris dels serveis o demandants d’as-
sessorament professional, el legislador ha
prescindit de la configuració com a laboral
de certes relacions entre professionals i,
fent primar la deontologia i el règim de
responsabilitat propi d’aquest tipus de pro-
fessions, ha estès la responsabilitat que es
pugui derivar de l’exercici de la professió

a tots els professionals que intervinguin en
una determinada actuació, es trobin o no
sotmesos a una relació laboral. I és que, tal
com estableix l’exposició de motius del
Projecte, quan una activitat professional
s’empara en una denominació comú o
col·lectiva es genera en el sol·licitant dels
serveis una confiança en el suport col·lec-
tiu de l’activitat en qüestió, que no hauria
de veure’s defraudada en el moment d’e-
xigir les responsabilitats.

Finalment, però, si per als advocats que
treballen per compte d’altri en despatxos
d’advocats la Disposició Addicional 1a de
la Llei 22/2005 ha previst l’obligatòria sub-
jecció a una relació laboral de caràcter
especial, el contingut de la qual es troba
encara pendent de desenvolupament,
considerant consolidades les cotitzacions
al règim d’autònoms realitzades fins al
febrer del 2006, i si la voluntat del legisla-
dor és crear un mateix marc normatiu per
a l’exercici de totes les professions libe-
rals, res no justifica que no s’hagi estès
l’esmentada regulació per a la resta de
professionals i, per tant, res no justifica, al
meu entendre, aquesta discriminació o
tractament diferenciat respecte de la resta
de professions. 

Crec, doncs, que el caràcter especial de
les relacions laborals entre professionals i
la consolidació de les cotitzacions ante-
riors hauria d’atorgar-se fos quina fos la
societat o el professional contractant, sem-
pre que el professional contractat exercís
les funcions pròpies de la seva professió
per compte d’altri. 

En qualsevol cas, i sense perjudici del que
s’ha dit fins ara, tenint en compte el con-
tingut del Projecte de Llei que ens ocupa,
en particular, l’obligatòria assumpció de
responsabilitat de tot professional (soci,
col·laborador o empleat) i les mesures
previstes perquè els professionals puguin
accedir més fàcilment a la propietat d’a-
questes entitats, crec que resultaria més
coherent permetre configurar la relació
entre professionals com a mercantil
(règim d’autònoms), deixant la porta
oberta perquè les parts, en funció de les
circumstàncies de cada cas, regulin el
contingut de la seva relació professional.

I el mitjà podria ser aquesta llei, en què es
podria preveure, per a tots els professio-
nals, la possibilitat d’aplicar el règim pre-
vist per als advocats, regulant, doncs, una
relació laboral especial per als professio-
nals en general que treballin per compte
d’altri, o bé la possibilitat de configurar la
relació com a mercantil quan les cir-
cumstàncies ho permetin.

Jana Crous 
Advocada d’Àngel Segarra i Associats
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Societats Professionals
El projecte de Llei sobre societats professionals



El Projecte de Llei de Societats Professio-
nals publicat al Boletín Oficial de las Cor-
tes Generales amb data 10 de febrer
contempla una sèrie de noves mesures
d’ordenació de les societats professionals
que tindrà efectes directes sobre les
societats d’economistes ja existents i
sobre les que es constitueixin en el futur,
així com sobre l’actuació del Col·legi en
aquest àmbit.

Vegem-ne els aspectes fonamentals d’in-
cidència.

Activitat

El projecte fa una declaració d’intencions
respecte a la possibilitat d’actuació de per-
sones alienes a la professió en declarar
que les societats professionals únicament
podran exercir l’activitat professional
constitutiva del seu objecte social mit-
jançant persones col·legiades en el
Col·legi Professional corresponent per a
l’exercici de la mateixa.

La interpretació estricta d’aquest precepte
podria donar lloc a situacions molt con-
trovertides  respecte de l’àmbit d’actuació
del personal laboral no qualificat de les
societats. 

Denominació 

Juntament amb la denominació adoptada
pels socis, hauran de consignar-se la indi-
cació corresponent a la forma social de
què es tracti i l’expressió o qualificatiu
“professional”.

Abreujadament, s’utilitzaran les sigles
pròpies de la forma social adoptada,
seguides de la lletra “P”, corresponent a
“professional”.

Inscripció 

L’escriptura pública de constitució de la
societat professional haurà d’inscriure’s al
Registre Mercantil corresponent.

Haurà d’inscriure’s igualment al Registre
de Societats Professionals del Col·legi
Professional que correspongui, en aquest
cas del Col·legi d’Economistes, als únics
efectes d’incorporació i perquè el Col·legi
pugui exercir sobre la societat les com-
petències que li atorga l’ordenament
sobre els professionals col·legiats.

L’obligació d’inscripció s’estén igualment
sobre les modificacions que es produeixin
del contracte social inicialment inscrit.

S’estableix un nou canal de comunicació
pel qual el Registrador Mercantil comu-
nicarà d’ofici al Registre de Societats
Professionals corresponent la pràctica
de les inscripcions, a efectes que consti
l’existència de la societat i els extrems
inscrits.

També es regula la comunicació per part
del Registre de Societats Professionals al
Ministeri de Justícia de les inscripcions
que es vagin practicant, per tal que el
Ministeri actualitzi les dades que contingui
el portal d’Internet que es crearà amb
aquest objectiu.

El Projecte preveu un termini de sis
mesos des de l’entrada en vigor de la Llei
per la constitució del Registre de Societats
Professionals a cada Corporació. Com
sabem, aquest Registre ja existeix en l’ac-
tualitat en el Col·legi d’Economistes. Tan-
mateix s’estableix un termini d’un any des
de la constitució del Registre (en aquest
cas, un any des de l’entrada en vigor de
la Llei) per a la sol·licitud d’inscripció en
aquest Registre de les Societats preexis-
tents a la Llei que entrin dins del seu
àmbit d’aplicació.

Responsabilitat disciplinària

Tant la societat professional com els profes-
sionals que actuïn al seu si estaran sotme-
sos al règim disciplinari que correspongui
segons el seu ordenament professional, de
manera que tant la societat com els profes-
sionals podran ser sancionats en cas de
responsabilitat disciplinària.

Responsabilitat patrimonial

Dels deutes socials, en respondrà la socie-
tat amb tot el seu patrimoni, i els socis hi
respondran addicionalment segons el pre-
vist per a la forma social adoptada.

En cas de deutes socials que tinguin
l’origen en l’exercici professional res-
pondran solidàriament la societat i els
professionals, socis o no, que hagin
actuat, essent d’aplicació les normes
generals sobre responsabilitat contrac-
tual i extracontractual.

Com veiem, s’introdueix la responsabilitat
solidària dels professionals actuants junta-
ment amb la societat, siguin socis o no.
Aquesta novetat suposa l’ampliació del
règim de responsabilitat en el sentit de
traspassar els límits propis de la responsa-
bilitat de les societats per considerar
també personal i individualment respon-
sables cadascun dels professionals que
hagin actuat, fent una aplicació sui gene-
ris de la teoria de l’aixecament del vel.

Aquest règim serà igualment aplicable en
el cas que dos o més professionals desen-
volupin col·lectivament una activitat pro-
fessional (existint una denominació comú
o col·lectiva) sense constituir-se en socie-
tat professional (però sí societària). I
encara en el cas que no estiguin consti-
tuïts en forma societària, ells personal-
ment respondran solidàriament dels
deutes i responsabilitats que tinguin el
seu origen en l’actuació professional.

Assegurança de Responsabilitat civil

Una conseqüència important d’aquesta
ampliació de responsabilitat als professio-
nals actuants serà la necessària adequació
de les assegurances de responsabilitat
civil professional dels economistes en
aquesta situació a aquest nou règim, de
manera que s’evitin buits de regulació i de
cobertura. 

Alberto Jiménez
Guillén Bécares, SL
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El Col·legi d’Economistes de Catalun-
ya posa a disposició dels col·legiats
la Base de dades de Planificación
Jurídica - Centro de Documentación:
Doctrina i Casos Pràctics legals per
al dia a dia de l’economista.

Des del 1996, la missió de Planificación
Jurídica es pot resumir en una frase: donar
suport als professionals de l’assessora-
ment. Tant a les persones que pertanyen
al departament financer, fiscal, comptable,
jurídic, com a les persones que tenen la
seva pròpia firma o despatx (advocats,
economistes, auditors...). En aquest sentit,
tenint en compte les necessitats dels nos-
tres col·legiats, el Col·legi ha cregut opor-
tú arribar a un conveni amb Planificación
Jurídica.  

Així, doncs, per tal d’oferir un servei de més
qualitat i més extens, a través de la web del
Col·legi, www.coleconomistes.com, s’ha
posat a l’abast dels col·legiats una base de
dades de doctrina i casos pràctics de Dret
Empresarial que permet accedir a infor-
mació d’interès per fer front a les princi-
pals qüestions i problemàtiques que es
plantegen en el dia a dia del col·legiat. La
base de dades presenta tres opcions de
coneixement complementàries entre si: 1)
Resums d’Actualitat Normativa, 2) Articles
i Doctrina d’Interès, 3) Consultes i Casos
Pràctics.

1) Resums d’Actualitat Normativa: S’hi
podran localitzar comentaris i resums
sobre normes aprovades en l’àmbit fiscal,
comptable, laboral i mercantil de la legis-
lació espanyola des de l’any 2000. 

La base, que s’actualitza mensualment, és
d’una gran utilitat a l’hora de buscar quins
són els punts més importants o conflictius
en l’actualitat normativa de l’Estat espanyol.

2) Articles i Doctrina d’Interès: S’hi podran
localitzar articles doctrinals, a text com-
plet, publicats a la revista de temàtica
legal Boletín Jurídico de la Empresa. 

Els articles són redactats per professionals
de l’àmbit fiscal, comptable, laboral, mer-
cantil i d’altres, tractant sempre qüestions
d’actualitat. La base s’actualitza mensual-
ment (més de 700 articles).

3) Consultes i Casos Pràctics:

S’hi podran localitzar casos pràctics que
exposen qualsevol tipus de problemàtica
fiscal, comptable, laboral i mercantil. Tots
els casos han rebut resposta de professio-
nals de prestigi reconegut. 

S’hi recullen els casos pràctics plantejats al
Servei de Consultes de Planificación Jurí-
dica - Centro de Documentación, que està
certificat amb la ISO 9000:2001, des de
l’any 2000 per AENOR (més de 7.000
casos). La base de dades s’actualitza men-
sualment i les respostes s’exposen seguint

un format uniforme, semblant al d’un petit
dictamen. 

Recomanacions de cerca:
Per poder utilitzar més fàcilment la base
de dades s’incorpora una secció d’ajuda
on es troben les instruccions bàsiques que
permeten obtenir més bon rendiment en
les cerques:

La utilització d’operadors de cerca especí-
fics és només una de les opcions accessi-
bles dins del tutorial en línia. La seva
lectura permetrà obtenir un millor rendi-
ment de la base de dades, a més de garan-
tir una comprensió total dels diferents
camps de cerca que s’hi inclouen. 

En darrer terme, l’objectiu d’aquest servei
és que els col·legiats aprofitin el seu
temps i redueixin al màxim el risc legal en
la presa de decisions. Per això la base de
dades de Planificación Jurídica es presen-
ta com a recurs de ràpid accés i d’un veri-
table valor afegit. 

Com accedir-hi:
A través de la web del Col·legi www.cole-
conomistes.com, en l’apartat Serveis i Cen-
tre de Documentació Legal.

Us demanarà un nom d’usuari i contra-
senya que mensualment canviaran, notifi-
cant-vos els nous passwords per e-mail.

També podeu dirigir-vos, prèvia identifi-
cació com a col·legiats, a la Secretaria del
Col·legi.
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Notícies

La Comissió d’Economia
i Sostenibilitat col·labora
amb la VIII Edició 
del CONAMA
Com a conseqüència de la feina
feta els darrers dos anys per la
Comissió d’Economia i Sostenibili-
tat en l’estudi, la redacció i la pro-
moció dels indicadors econòmics
de la memòria de sostenibilitat, el
Col·legi d’Economistes de Catalun-
ya ha signat un acord de col·labo-
ració amb la Fundació CONAMA,
la responsable de l’organització de
la VIII edició del Congrés Nacional
de Medi Ambient, CONAMA. 
En concret la col·laboració del
Col·legi en l’organització del con-
grés es concreta en la coordinació
del grup de treball “Memòries de
Sostenibilitat” mitjançant la Comis-
sió d’Economia i Sostenibilitat.

En aquest primer trimestre de l’any, la Junta de Govern i diferents centres d’ac-
tivitats del Col·legi han emès notes tècniques i de posicionament, tant d’aspec-
tes importants per a l’economia del país com per a d’altres més professionals.

Durant el primer trimestre del 2006, la Comissió d’Assessors Fiscals ha estat treballant
en un document tècnic en relació a les modificacions del Projecte de Llei de l’IRPF que
va aprovar el Consell de Ministres el passat 17 de març. Aquest document, que podeu
consultar íntegrament a la web, s’enviarà a diverses personalitats de l’AEAT, a la vega-
da que es presentarà als diferents portaveus en temes econòmics dels partits polítics
catalans en representació parlamentària i servirà de base per a la confecció d’una nota
d’opinió de la Junta de Govern.

Aquest document tècnic vol defugir al màxim l’anàlisi o la discussió sobre les decisions
o opcions polítiques que han orientat la reforma actual. Coordinat per Àngel Segarra, i
amb la participació de Jorge Arqués Picañol, Francesc Barnadas Molins, Josep Cid
Dacosta, Josep Maria Coma Martorell, Josep Ignasi Cornet Serra, Joaquim Herrera Gay,
Ramon Lanau Viñals, Lluïsa Morales Frasnedo, Antoni Mustera Torres, Enric Oliva
Papiol, Valentí Pich Rosell, Pedro Pablo Rodés Roca, Xavier Solé Ribó, Josep Vila Abe-
lló i Ricard Viña Arasa, el document analitza i proposa alternatives de redactat a les esta-
blertes en el projecte de llei en relació a les rendes del treball, tributació de l’estalvi,
rendiments del capital immobiliari; tributació de rendes presumptes, en particular, les
dels immobles d’ús personal; rendiments de l’activitat econòmica, guanys i pèrdues
patrimonials, les modificacions introduïdes en l’Impost sobre societats i l’impost sobre
el patrimoni i el tractament de la doble imposició societats/irpf. 

També aquest mateix trimestre la Junta de Govern ha estat treballant en el projecte de
Llei de Societats de Professionals. En termes generals, el considera acceptable, però con-
sidera que en aquesta llei hauria d’establir-se una Regulació de la relació laboral-mercan-
til dels professionals. Entenem que caldria regular una relació laboral especial per als
professionals en general, que prestin els seus serveis a qualsevol societat o persona físi-
ca professional, permetent que cada societat pugui decidir sota quin règim inclou els
professionals contractats, donant així seguretat jurídica a les situacions de fet creades en
el passat. Si això no fos possible, com a mínim que per a totes les societats de profes-
sionals fos d’aplicació el mateix règim o les mateixes consideracions previstes per als
advocats arran de la Disposició Addicional 1a de la Llei 22/2005. No oblidem que l’es-
mentada disposició va exigir la conversió en relació laboral de caràcter especial única-
ment de les prestacions de serveis retribuïts realitzades per advocats que treballessin per
compte d’altri en despatxos d’advocats, sotmesos a l’organització i la direcció del seu titu-
lar, sense que la limitació a l’esmenta’t col·lectiu de professionals tingui, segons el nos-
tre parer, cap justificació. I creiem molt menys justificat considerar consolidades les
cotitzacions al règim d’autònoms d’aquests professionals advocats, quan són contractats
per un despatx d’advocats i no quan són contractats, realitzant funcions com a advocats,
per una societat d’economistes o qualsevol altre societat professional. La consolidació de
les cotitzacions anteriors a 1 de febrer de 2006 hauria d’atorgar-se independentment de
quina fos la societat o el professional contractant, sempre que l’advocat contractat exer-
cís les funcions pròpies de la seva professió o les que li atribuïa l’Estatut de l’Advocacia.
Finalment, el passat 28 de març el Consell General de Col·legis d’Economistes d’Es-
panya va donar a conèixer una nota d’opinió –que podeu consultar a la web del
Col·legi–, coordinada per Àngel Hermosilla, responsable de la secretaria econòmica del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, en el qual es posiciona remarcant que urgeix ela-
borar un full de ruta per a la indústria espanyola que marqui les línies bàsiques d’un
nou model productiu que harmonitzi el pes específic del sector prenent en considera-
ció la rellevància que l’economia estatal té a la Unió Europea.

Es demana un nou enfocament de la política industrial que posi l’èmfasi sobre tres vec-
tors: el coneixement, la innovació i la sostenibilitat. Per tot això també cal fomentar una
major “cultura industrial” en la societat.
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El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha signat un acord amb el Departament de Justícia
en el qual autoritza els col·legiats a presentar i abonar, en representació de fundacions pri-
vades, per via telemàtica, la taxa corresponent i els comptes anuals de cada exercici.
I properament el Col·legi signarà també un conveni similar amb el Departament d’Economia
i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el qual els col·legiats que ho sol·licitin podran
presentar i pagar per via telemàtica, en representació de terceres persones, l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, fent-ho amb el programa d’ajuda
de la Generalitat de Catalunya.

La Llei 21/2005, de 29 de desembre, de
mesures financeres (DOGC número 4641,
de 31 de desembre) va modificar l’apartat
1 de l’article 31 de la Llei 5/2001, de 2 de
maig, de fundacions, en virtut del qual a
partir d’aquest any 2006 els comptes anuals
de les fundacions s’hauran de presentar per
mitjà de document informàtic garantit amb
signatura electrònica reconeguda. El
Departament de Justícia ha establert que a
partir del 30 de març de 2006 serà obli-
gatòria la presentació per via telemàtica.
Per aquest motiu, el Col·legi d’Economistes
de Catalunya ha signat un acord amb el
Departament de Justícia en el qual autoritza
els col·legiats que disposin de la certificació
electrònica com a economista que expedeix
la nostra corporació –en podeu consultar les
característiques a la nostra web, i veure com
sol·licitar la signatura digital– a presentar i
abonar la taxa corresponent per via telemà-
tica, en representació de fundacions priva-
des, els comptes anuals de cada exercici, en
els supòsits i les condicions establertes en
la normativa corresponent.
Aquesta via d’actuació no allibera el patro-
nat de les fundacions de conservar en la
seu fundacional els comptes anuals degu-
dament signats, tal com ho estableix la
normativa vigent. Cal, a més, que aquests
comptes anuals constin degudament trans-
crits al llibre d’actes de la fundació, junta-
ment amb l’acta del dia en què es va
acordar la seva aprovació. El fet que, d’a-
cord amb la via d’actuació indicada, es
requereixi una única signatura electrònica
dels comptes (la del professional) ho és als
únics efectes de la tramesa per via digital
al Protectorat.
Els professionals, i sense perjudici de les
obligacions legals de les fundacions res-
pecte a la signatura dels comptes anuals,
hauran de tenir la representació de les
entitats jurídiques en nom de les quals
actuen, en els termes de l’article 32 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
A la web del Col·legi, dins l’apartat de ser-
veis, teniu el text complet de l’acord sig-
nat que conté els requeriments necessaris,
les obligacions a complir pel professional
així com un model d’autorització a signar
pels representants de les fundacions. El
Departament de Justícia podrà instar, en
qualsevol moment, l’acreditació d’aquesta
representació.

Avanç de programació de la Jornada
dels Economistes
El proper 9 de novembre tindrà lloc l’onzena edició de la Jornada dels Eco-
nomistes, en el marc de l’Hotel Fira Palace. La Jornada d’aquest any, amb
el lema “El paper dels economistes en els actuals reptes de la socie-
tat”, s’orienta preferentment cap a aspectes professionals, en un sentit ampli,
que no pas sobre temes econòmics. Les setze sessions que es desenvoluparan
a Barcelona, simultàniament 8 al matí i 8 a la tarda, tractaran de:

“La reforma comptable a Espanya: implicacions del nou PGC”
Coordinadora: Sra. Esther Oliveras Sobrevías

“El paper de l’auditor davant el frau comptable”
Coordinador: Sr. Emilio Álvarez Pérez-Bedia

“La previsió macroeconòmica i el comportament dels mercats”
Coordinador: Sr. Ferran Sicart Ortí

“Hedge funds: evolució i implicacions. En general i a Espanya”
Coordinador: Sr. Francisco Javier Farrero Vallés

“Anàlisi de la reforma per al 2007 dels impostos sobre la renda, societats, 
no residents i patrimoni”
Coordinadora: Sra. Lluïsa Morales Frasnedo

“L’exercici de les professions mitjançant societats de professionals”
Conferència

“El paper dels economistes en sanitat”
Coordinador:

“L’economista com a consultor en regulació o competència”
Coordinador: Sr. Xavier Martínez-Giralt

“Els economistes en la Societat del Coneixement”
Coordinador: Sr. Jordi Marín Puigpelat

“Estratègia de la Unió Europea per al creixement i l’ocupació: 
Un instrument vàlid per l’economia europea?”
Coordinador: Sr. Guillem Rovira Jacquet

“Els costos i els beneficis de la conciliació família treball?”
Coordinadora: Muriel Casals

“El PIB: Una mesura discutida del creixement i benestar econòmic”
Coordinador: Sr. Pere Puig Bastard

“La política d’incentius en la gestió de l’empresa”
Coordinador: Sr. Eusebi Estebanell

“Increment de la riquesa immobiliària i la seva mobilització 
cap al creixement del consum”
Coordinador: Sr. Albert Renté

“L’economia africana: factors de creixement i limitadors. Àfrica segons X-S-M”
Conferenciant: Sr. Xavier Sala Martín 
Introductor: Sr. Guillem López-Casasnovas

“Els economistes en els mitjans de comunicació”
Coordinador: Sr. Jordi Goula Surinyac

Com és habitual, uns dies abans de la celebració de la Jornada a Barcelona
tindrà lloc la sessió de les jornades a les seus territorials del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya de Tarragona, Lleida i Girona, organitzades conjuntament
amb les universitats respectives.
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Banc Industrial de Catalunya, Ajunta-
ment de Barcelona, Renfe i Universitat
Politècnica de Catalunya, entre d’al-
tres. Com ha pogut compaginar famí-
lia i feina?
Amb mesures imaginatives. A la casa on
vivim, totes les parelles que ens hi vam ins-
tal·lar érem més o menys de la mateixa edat.
Tenim un espai comunitari on hi ha una

saleta i, aleshores, vàrem decidir que, com
que les mares treballàvem, contractaríem
una noia que de quatre a set del vespre ens
cuidés totes les criatures en aquell espai. Lla-
vors, teníem una cangur comunitària totes
les tardes. Els nens tornaven de l’escola i
nosaltres sabíem que teníem les criatures
cuidades i amb un cost acceptable, perquè la
pagàvem entre totes. Ara, els nostres fills
continuen essent amics i encara es troben.
Va ser una experiència imaginativa, no sé si
algú més la podria tirar endavant, però la
vam fer. En general, aconsegueixes conciliar
família i feina buscant ajudes d’aquest tipus.
En aquella època sempre defensava que les
dones que treballàvem havíem de buscar
persones que ens cuidessin els nens. 

Com veu la dona en la societat actual?
El rol de la dona ha evolucionat una barba-
ritat. Ara anem al metge i resulta que és una
senyora. Portem els fills a l’escola i és estrany
que tinguin professors; és més normal tenir
professores. Hi ha un seguit de professions
que s’han feminitzat molt. En allò que conti-
nuem donant voltes per saber què passa és
en els llocs importants de responsabilitat, als
quals, de moment, encara arriben poques
dones. El temps ho solucionarà i tots ens
adonem que evidentment el problema més
important en aquest aspecte és la conciliació

de la vida personal i la vida de treball. Per
això tots anem buscant solucions.

I la diferència de salaris entre l’home
i la dona?
Aquest tema s’hauria d’estudiar a fons, per-
què no ho acabo d’entendre, d’on surt l’es-
tadística. A l’administració pública no hi ha
cap diferència de salari perquè tot va per
nivells. Entre les administracions públiques
locals, les autonòmiques, etc., es dóna ocu-
pació al trenta per cent de la població. Per
tant, tenim un trenta per cent en el qual no
hi ha diferència. A més a més, segons la
meva experiència, en l’empresa privada
tampoc existeix cap mena de diferència.
No hi ha un full de salaris on es digui que
les dones cobren menys que els homes. A
Renfe no hi havia cap diferència. M’agra-
daria que algú m’expliqués aquesta esta-
dística. Que hi deu haver alguna petita
diferència, potser sí, però això que s’està
dient, no. L’estadística mai és perfecte.

Què en pensa, de les plataformes que
motiven i ajuden les dones a fer-se
empresàries? 
Em sembla molt bé que s’animi la gent a
ser empresari i alhora que es faci també
amb dones. Els empresaris són creativitat
per a la societat.

Quina és la recepta del seu èxit?
Caldria pensar què és tenir èxit. Potser el
viure feliç, tranquil·lament i ser mare de
família ja és tenir èxit. Potser també que la
teva ocupació coincideixi el màxim possi-
ble amb allò que t’agrada fer. Per tant, sen-
tir-te satisfet, això és tenir èxit. Hi ha qui ha
arribat a president d’alguna entitat o em-
presa i no ha tingut èxit. Aleshores, posant
en qüestió aquest concepte de l’èxit,
doncs, la recepta ha estat una barreja de
sort i alternatives que tens a la vida. Hi ha
gent que ha hagut de buscar molt més que
altres persones, però, en el meu cas, per
sort, he estat de les que m’han vingut a
buscar. Sempre he anat amb aquest avan-
tatge. No és el mateix que busquis una
cosa i la forcis que te l’hagin proposada.

Llavors, quines han estat o són les
seves aspiracions?
Mai havia pensat que faria el que he aca-
bat fent. La meva aspiració va ser estudiar
Econòmiques perquè m’agradava, i treba-
llar en aquest àmbit.

Què l’ha marcada més al llarg de la
seva trajectòria?
Allò que aporto que potser altres persones
no fan: la gestió. El que he après és a ges-
tionar persones i recursos econòmics. Jo
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Gent de casa

Entrevista a la presidenta 
del Consell de Treball Econòmic
i Social de Catalunya (CTESC),
Mercè Sala
Mercè Sala, presidenta des del passat mes de febrer del Consell de Treball
Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), representa un dels primers models
de dona de negocis en la nostra societat. Doctorada en Ciències Econòmiques
i Empresarials, Sala ha combinat política, empresa i docència al llarg de la
seva trajectòria professional. La dilatada experiència que ha anat adquirint
n’ha fet una experta en gestió econòmica, humana i en lideratge. El seu interès
per fer política va desenvolupar-se durant els anys universitaris, període on va
conèixer Narcís Serra. Casada i amb dos fills, la nova presidenta del CTESC
troba temps els caps de setmana per jugar al golf o a jocs d’ordinador.

“Aconsegueixes conciliar família i feina 
buscant ajudes”



mateixa he passat pel món del transport,
però no sóc de la “colla” dels transportistes,
sóc una persona que ha après de transport
i que ha aportat una capacitat de gestió i no
tant de coneixement tècnic del que és allò.
He pogut estar en diferents sectors perquè
el que aporto és la capacitat de gestió.

Quina ha estat la seva millor etapa?
Quan et sents més a gust és quan tens la
capacitat d’influir. Quan vaig entrar a tre-
ballar en el Banc Industrial de Catalunya
estava dins d’una estructura on donava
la meva opinió al meu nivell, però havia
d’endinsar-me en un conjunt de tres per-
sones que prenien les decisions. A l’èpo-
ca de l’Ajuntament i de Transports de
Barcelona, tenia un alcalde per sobre. A
Renfe vaig tenir més independència en
la gestió. Tenia un ministre, però era jo
la que prenia les decisions i possible-
ment és l’etapa en què, allò que s’ha fet,
puc dir que ho he impulsat jo. Evident-
ment ho he consensuat amb les perso-
nes del meu equip, però me’n sento més
autora.

La seva vinculació amb la política
neix ja durant els anys universitaris.
Quin ha estat el motiu que aquests
darrers anys l’han fet desvincular d’a-
quest món?

La política és i hauria de ser temporera.
Segurament discrepo de molta gent, però
les persones no haurien d’acceptar mai
mantenir responsabilitats de representació
política més de vuit anys, per tal de donar
lloc a persones noves. Independentment,
algú dirà que així es perd l’experiència, però
hi hauria més renovació. Aquell que ha fet
política podria entrar a treballar en l’activitat
no política. D’aquesta manera exportaria el
missatge i s’aconseguiria més comunicació i
permeabilitat. Vaig estar molts anys a l’Ajun-
tament, i quan van proposar-me treballar a
Renfe em va semblar interessant. Vaig sortir
de Renfe perquè hi va haver un canvi de
govern i aquesta és una manera sana que hi
hagi canvis. El que ens hauria de preocupar
és que en un Ajuntament o una autonomia
sempre hi hagi el mateix govern, perquè hi
ha molt poca renovació. Un canvi de
govern és l’ocasió de no continuar en la
política i anar a l’empresa privada, en la
qual, en el meu cas, pensava continuar,
però van proposar-me la presidència del
Consell i la vaig acceptar.

Es podria dir, doncs, que aquesta
feina és una tornada a la política?
No és del tot política. No és un càrrec de
representació política. És un càrrec de
buscar les opinions i diferents punts en

comú entre els diferents agents socials. És
per aconsellar el govern, però és un
càrrec que no és partidista.

Quines aportacions vol fer al CTESC?
El Consell és un organisme que assessora
el govern en matèries econòmiques i
socials. A més, cada vegada que el
govern legisla o vol legislar demana l’opi-
nió dels agents socials. L’objectiu és saber
recollir bé l’opinió del agents socials i
difondre-la també bé, així com ajudar els
diferents agents socials a trobar els punts
en comú, més que no pas els punts de
divergència.

Va escriure un llibre sobre la seva ges-
tió a RENFE, sobre quin tema n’es-
criuria un altre?
En tinc un de preparat per publicar. És
un assaig de reflexions generals sobre el
lideratge, que segurament sortirà cap al
juny.

Com va entrar en l’àmbit de la docència?
En marxar de Renfe em van proposar
col·laborar amb la Universitat Politècnica,
i aquí va començar la meva vinculació

amb el món universitari, que havia aban-
donat des dels anys que cursava la carre-
ra. Quan vaig tornar-hi, la vaig trobar molt
diferent. Havia millorat moltíssim. La Uni-
versitat Politècnica de Catalunya era la
que trobava més puntera en aquell
moment. Ara estic a la Universitat Pompeu
Fabra, que també ho és. 

Amb què pot compaginar el Consell?
Haurien de meditar el tema de les incom-
patibilitats, perquè ho fan per unes raons
i ho deixen de fer per unes altres. Acon-
seguir una persona que pot tenir relació
amb la realitat i demanar-li que en ocu-
par un càrrec trenqui tots els vincles que
té justament amb la realitat perquè, la
relació que de fet necessites mantenir-hi,
te la donaran els altres representants del
Consell... Tot això de les incompatibili-
tats forma part d’un soroll polític que
s’ha creat al nostre país, però potser no
s’ha meditat profundament què significa-
va. Aleshores, vaig deixar tota vinculació
amb el món real per encaminar-me en el
món de la petita teoria que seria el Con-
sell, però la universitat sí que hi té molta
relació. Els mateixos advocats de la Uni-
versitat Pompeu Fabra van demanar la
compatibilitat i, finalment, me la van
concedir.

Com es pot millorar la relació entre la
universitat i l’empresa?
Queda molt a fer. En primer lloc s’han
d’acabar de conèixer l’una a l’altra. Enca-
ra hi ha una certa distància. La universi-
tat és un món molt antic i té unes
maneres de fer i uns costums que han
creat el seu món propi, i li costa obrir-se.
Com deia algú en broma, té connota-
cions fins i tot religioses: parlen de claus-
tre i de rector. A la vegada, és molt
complexa i, a l’empresa, li costa enten-
dre-la. Encara ara, les nostres universitats
no saben quines ocupacions agafen els
seus alumnes. La Pompeu ho sap en
algunes titulacions, però en d’altres, no.
Una cosa tan senzilla com aquesta i la
universitat pública no ho sap. Esade o
Iese segur que ho saben perfectament,
però la pública, no. Només és un petit
detall, però demostra el distanciament.

I en relació amb la societat, què li
falta al món econòmic per acabar de
penetrar en la ciutadania?
Ara, d’economia, en sap tothom. S’ha
convertit en el leitmotive de la vida de tot-
hom. Ho ha estat sempre, però la impres-
sió és que ara tothom es mou només per
raons econòmiques. Cosa que posaria en
dubte si és bo. Els economistes a vegades
tenim llenguatges molt críptics i la gent
no entén res. Tenim tendència a preser-
var els nostres llenguatges. Aleshores,
una obertura més gran que la gent enten-
gui el que escrivim pot ser bo.

Una simplificació del llenguatge
econòmic significaria una pèrdua de
prestigi de l’economia?
El prestigi el té aquell que quan explica
quelcom aconsegueix que tothom l’enten-
gui. A vegades hem prestigiat aquell que
ningú l’ha entès i hem dit: mira què n’és,
d’intel·ligent!

Quina opinió en té, del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya?
Hi estic afiliada des de fa molts anys. Els
col·legis professionals han d’oferir un ser-
vei, han de donar-nos les eines perquè
nosaltres puguem tirar endavant la profes-
sió en condicions. El Col·legi fa molta for-
mació, cursos curts i força interessants. 

Cristina Santón
Periodista
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“La Universitat i l’empresa s’han d’acabar 
de conèixer l’un a l’altre”

“He pogut estar en diferents sectors perquè 
el que aporto és la capacitat de gestió”
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ORDEN EHA/391/2006, DE 10 DE FEBRERO 
(BOE 18-02-2006) [REF. CISS LE225332]
Se aprueban el modelo 104, de solicitud de devolución o de
borrador de declaración, y el modelo 105, de comunicación de
datos adicionales, por el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, ejercicio 2005, que podrán utilizar los contribuyen-
tes no obligados a declarar por dicho impuesto que soliciten la
correspondiente devolución, así como los contribuyentes obli-
gados a declarar que soliciten la remisión del borrador de
declaración, y se determinan el lugar, plazo y forma de presen-
tación de los mismos, así como las condiciones para su pre-
sentación por medios telemáticos o telefónicos.

RESOLUCIÓN DE 24 DE ENERO DE 2006 
(BOE 03-02-2006) [REF. CISS LE225011]
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muer-
te, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán
de aplicar durante 2006, el sistema para valoración de los daños
y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

ORDEN EHA/702/2006, DE 9 DE MARZO 
(BOE 15-03-2006) [REF. CISS LE225726]
Se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio,
ejercicio 2005, se establecen el procedimiento de remisión del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y las condiciones para su confirmación o suscripción,
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mis-
mos, así como las condiciones generales y el procedimiento para
su presentación por medios telemáticos o telefónicos.

PATRIMONIO

ORDEN EHA/492/2006, DE 17 DE FEBRERO 
(BOE 27-02-2006) [REF. CISS LE225445]
Se aprueba la relación de valores negociados en mercados
organizados, con su valor de negociación media correspon-
diente al cuarto trimestre de 2005, a efectos de la declaración
del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2005.

SOCIEDADES

RESOLUCIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 2006 
(BOE 22-02-2006) [REF. CISS LE225374]
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Se aprueban normas para el registro, valoración e información
de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

CIRCULAR 1/2006, DE 24 DE FEBRERO 
(BOE 25-02-2006) [REF. CISS LE225443]
Banco de España
De modificación de la Circular 4/2001, de 24 de septiembre,
sobre información de los saldos que integran la base de cál-
culo de las aportaciones a los fondos de garantía de depósi-
tos, y alcance de los importes garantizados.

IVA

REAL DECRETO 201/2006, DE 17 DE FEBRERO 
(BOE 27-02-2006) [REF. CISS LE225444]
Se modifica, para el año 2006, el porcentaje de gastos de difí-
cil justificación en actividades agrícolas y ganaderas en la
modalidad simplificada del método de estimación directa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se establece
el plazo de renuncias y revocaciones a los regímenes especia-
les simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del
Impuesto sobre el Valor Añadido y al método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
• Otras materias afectadas: IRPF

ORDEN EHA/493/2006, DE 27 DE FEBRERO 
(BOE 28-02-2006) [REF. CISS LE225462]
Se modifica la Orden EHA/3718/2005, de 28 de noviembre,
por la que se desarrollan para el año 2006, el método de esti-
mación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el Régimen Especial Simplificado del Impuesto sobre
el Valor Añadido y se modifica para las actividades agrícolas y
ganaderas la tabla de amortización de la modalidad simplifi-
cada del método de estimación directa.
• Otras materias afectadas: IRPF

IMPUESTOS ESPECIALES

REAL DECRETO-LEY 2/2006, DE 10 DE FEBERO 
(BOE 11-02-2006) [REF. CISS LE225175]
Se modifican los tipos impositivos del Impuesto sobre las
Labores del Tabaco, se establece un margen transitorio com-
plementario para los expendedores de tabaco y timbre y se
modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sani-
tarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el sumi-
nistro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

REAL DECRETO 175/2006, DE 10 DE FEBRERO 
(BOE 23-02-2006) [REF. CISS LE225385]
Se modifica el Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre,
por el que se establece el procedimiento de aplicación de las
directivas de la Comunidad Europea sobre intercambio de
información tributaria, y por el que se atribuyen competencias
en el ámbito del Reglamento (CE) n.º 2073/2004, del Conse-
jo, de 16 de noviembre, sobre cooperación administrativa en
el ámbito de los impuestos especiales.

ORDEN EHA/645/2006, DE 28 DE FEBRERO 
(BOE 09-03-2006) [REF. CISS LE225599]
Se modifica la Orden de 8 de abril de 1997, por la que se
establecen normas sobre lugar, forma, plazos e impresos para
la determinación e ingreso de los impuestos especiales de
fabricación.

GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 27 DE ENERO DE 2006 
(BOE 03-02-2006) [REF. CISS LE225012]
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria
Se aprueban las directrices generales del Plan General de Con-
trol Tributario 2006.

RESOLUCIÓN DE 7 DE MARZO DE 2006 
(BOE 13-03-2006) [REF. CISS LE225577]
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria
Se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para la validación mediante un código NRC de los avales otor-
gados por las entidades de crédito y por las sociedades de
garantía recíproca y presentados por los interesados ante la
administración tributaria.

RESOLUCIÓN DE 8 DE MARZO DE 2006 
(BOE 15-03-2006) [REF. CISS LE225728]
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria
Se desarrolla la disposición adicional segunda de la Resolución
de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, sobre organización y atri-
bución de competencias en el área de recaudación.

TRIBUTOS LOCALES

LEY 1/2006, DE 13 DE MARZO 
(BOE 14-03-2006) [REF. CISS LE225685]
Se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona.

Nuevas disposiciones



I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el con-
sum de tabac és responsable del 90% de la mortalitat per càncer
de pulmó i del 50% de la mortalitat cardiovascular. A Espanya,
cada any, el 16% de les morts ocorregudes entre persones de més
de 35 anys es relaciona també amb el consum de cigarrets, i la
mateixa OMS adverteix que “l'exposició a l'aire contaminat amb
fum del tabac és carcinògena en els éssers humans”.
L'1 de gener de 2006 va entrar en vigor la Llei 28/2005, de 26
de desembre, comunament denominada “Llei Antitabac”,
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la
publicitat dels productes del tabac, una norma que endureix
l'actual marc legal sobre consum de tabac i que, entre d'altres
coses, prohibeix fumar totalment en centres de treball públics
i  privats, llevat que es tracti d'espais a l'aire lliure.

II. LIMITACIONS A LA VENDA, EL SUBMINISTRAMENT 
I EL CONSUM DELS PRODUCTES DEL TABAC
II.1. Venda i subministrament dels productes del tabac:
Només es pot adquirir un paquet de tabac als estancs, les
màquines expenedores i les botigues lliures d'impostos auto-
ritzades en ports i aeroports, en les tradicionals duty free. A
més a més, les màquines expenedores han d'estar ubicades en
llocs en què no estigui prohibit fumar, han de disposar d'una
advertència sanitària en la superfície frontal i no poden ser
emprades per menors de 18 anys, una última condició que es
regula mitjançant la instal·lació de mecanismes tècnics que
impedeixin l'accés dels menors al tabac. 
II.2. Llocs en què està totalment prohibit fumar:
No es permet fumar als centres de treball públics o privats,
excepte en els espais a l'aire lliure, ni en els transports públics,
ni als centres comercials i sales de festa quan s’hi permeti l'en-
trada a menors, ja que l'edat legal per fumar és de 18 anys. 
Els bars i restaurants amb menys de 100 m2 han hagut d'a-
daptar-se a la nova normativa decidint si el seu establiment és
un espai lliure de fum o no, i han d'anunciar-ho visiblement a
l'entrada i en la publicitat i propaganda que es faci del local.
II.3. Llocs en què es permet habilitar zones de fumadors:
Als centres d'atenció social, hotels i establiments anàlegs, bars
i restaurants amb una superfície útil igual o superior a 100 m2,
sales de festa i establiments de joc, sales de teatre i cinema,
aeroports i estacions de transport públic, la Llei permet que
s'habilitin zones de fumadors que hauran de complir una sèrie
de requisits dirigits a garantir el dret dels altres, i s'ha establert
que aquestes zones estiguin degudament senyalitzades i sepa-
rades físicament de la resta de les dependències del centre o
entitat, això és, “completament compartimentades”. 
Aquestes sales específiques no hauran de ser “zones de pas
obligat per a les persones no fumadores, tret que aquestes tin-
guin la condició de treballadores o empleades”, hauran de dis-
posar de sistemes de ventilació que garanteixin l'eliminació de
fums i la seva superfície ocuparà menys del 10% de la superfí-
cie total destinada als clients en tots els supòsits, excepte en
hotels, bars i restaurants, i sales de festa en què podrà ocupar
el 30% de la superfície total. El propietari del local disposa d'un
termini màxim de vuit mesos per habilitar aquests espais enca-
ra que, si no fos possible complir els requisits, s'estableix la
necessitat de mantenir la prohibició de fumar en tot el negoci. 
II.4.- Àmbit de les relacions laborals:
La prohibició de fumar als centres de treball és absoluta
i no s’hi poden habilitar zones de fumadors.
En aquest sentit, la regulació continguda en la Llei ha de com-
pletar-se amb el que disposen els convenis col·lectius d'aplica-

ció en relació amb la possibilitat de sancionar els treballadors
que incompleixin l'ordre de no fumar al centre de treball. Igual-
ment haurà de tenir-se en compte allò que s'ha establert en els
articles 20 i 54 de l'Estatut dels Treballadors, relatiu al poder
de direcció de l'empresari i l'acomiadament disciplinari respecti-
vament. Conforme a aquesta regulació, i si s’acredita la grave-
tat i culpabilitat de la conducta del treballador infractor, es
podrà procedir a sancionar-lo conforme al que disposa el con-
veni col·lectiu, o a acomiadar-lo disciplinàriament, en els casos
en què s'incompleixi la prohibició de fumar al lloc de treball.

III. REGULACIÓ DE LA PUBLICITAT, LA PROMOCIÓ 
I EL PATROCINI DELS PRODUCTES DEL TABAC
La Llei Antitabac prohibeix, “fora de la xarxa d'expenedories de
tabac i timbre de l'Estat”, tota mena de publicitat, promoció i patro-
cini dels productes del tabac, en tots els mitjans i suports, incloses les
màquines expenedores i els serveis de la societat de la Informació.

IV. MESURES DE PREVENCIÓ DEL TABAQUISME, 
DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I DE FACILITACIÓ DE 
LA DESHABITUACIÓ TABÀQUICA
La Llei conté principis generals relatius a la promoció, per les
administracions públiques competents, directament i en col·labo-
ració amb societats científiques, agents socials o organitzacions
no governamentals, d'accions i programes d'educació per a la
salut, informació sanitària i de prevenció del tabaquisme.
Així mateix, es regula que les administracions competents
podran destinar, totalment o parcialment, els imports de les
sancions imposades conforme a aquesta Llei, al desenvolupa-
ment de programes d'investigació, educació, prevenció i control
del tabaquisme i la facilitació de la deshabituació tabàquica.

V. RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS
Fumar als llocs prohibits (centres de treball, transports públics i esta-
bliments d'hoteleria amb superfície inferior a 100 m2, entre d’altres)
suposa una infracció lleu, sancionada amb un màxim de 600 euros.
En el cas dels menors d'edat, es faran responsables solidaris
els seus pares, tutors, acollidors o guardadors legals, segons
va avançar el seu dia el Ministeri de Sanitat.
Entre les sancions lleus també es contemplen algunes infrac-
cions dels distribuïdors, com no exposar en lloc visible l'ad-
vertència dels perjudicis del tabac o la prohibició de venda als
menors. No obstant això, els venedors i hostalers també s'en-
fronten a multes majors:
– De 601 a 10.000 euros, per infraccions greus, com ara per-

metre fumar en llocs prohibits o vendre cigarrets per unitats.
– De 10.001 a un milió d'euros quan es tracti d'infraccions molt

greus, com la publicitat i promoció dels productes del tabac.

VI. CONCLUSIÓ
L'entrada en vigor de la Llei  28/2005, de 26 de desembre, de
mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la
venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels pro-
ductes del tabac, ha començat a donar els seus fruits, en pri-
mer lloc, perquè els punts de venda dels productes del tabac
s'han reduït fins al 40%, i en segon lloc, les vendes de cigarrets
han comptabilitzat el primer mes de l'entrada en vigor de la
Llei, 623,4 milions d'euros, un 12% menys que un any abans,
segons dades del Comissionat per al Mercat de Tabac, i la
demanda de productes antitabac ha crescut un 25% segons la
Federació de Distribuïdors de Farmacèutics.

Lene Oña
Departament Jurídic Guillén Bécares
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La Llei de Mesures Sanitàries enfront del Tabaquisme i reguladora de la 
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El Consell de Ministres del passat 20 de gener aprovà l’avantpro-
jecte de Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i
de modificació parcial de les Lleis dels Impostos sobre Societats,
sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, que una
vegada acomplerts els tràmits parlamentaris regirà a partir de
l’any 2007. En detallem resumidament les novetats principals.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Encara que es manté l’estructura de la Llei anterior, i molts
articles es transcriuen idèntics, s’ha passat a un impost sobre
la renda clarament dual.

Rendes del treball: La millora queda limitada a un increment
entre el 8 i el 14% de la reducció aplicada a aquest tipus de
rendes en funció de l’import del rendiment net del treball.

Habitatge habitual: En l’adquisició d’habitatge habitual, la
reforma estableix un percentatge únic de deducció del 15%
de les quantitats satisfetes durant l’exercici, amb una base
màxima de 9.015 euros, tal com estava ara amb caràcter
general. No gaudien d’un millor tracte les deduccions que
poden practicar-se actualment per les quantitats satisfetes
durant els dos primers anys des de l’adquisició.

La deducció anual màxima no podrà excedir els 1.352 euros.
S’establirà per LGP un procediment per compensar la supressió
dels percentatges de deducció incrementats en finançament aliè.
En el lloguer d’immobles i habitatges tot queda com fins ara.
Deduccions personals: En el quadre següent es comparen les
deduccions vigents amb les previstes.

Escala general de l’impost: Es redueixen a quatre els trams
de la tarifa de l’impost, el tipus mínim que ara és del 15% serà
del 24% i el tipus màxim passarà del 45 al 43%.

Aquesta escala s’aplicarà sobre la base liquidable general
(totes les rendes a excepció de les de l’estalvi). A la base liqui-

dable procedent de rendes de l’estalvi s’aplicarà un tipus únic
del 18%.

Plans de pensions. La principal novetat consisteix en el fet que
es lliguen els beneficis fiscals d’aquests plans al seu futur rescat
en forma de renda vitalícia, encara que es preveu l’establiment
de mecanismes de reversió o períodes certs de prestació, o fór-
mules de contraassegurança en cas de mort una vegada consti-
tuïda la renda vitalícia. En cas de mort, la prestació que els hereus
podran rebre en forma de capital serà de 8.000 euros anuals.

Les aportacions màximes a plans de pensions seran de 8.000
euros anuals. Aquesta xifra es podrà incrementar fins als
24.250 euros anuals en cas de discapacitat. 

Les aportacions no podran superar el 30% dels rendiments nets
del treball i d’activitats econòmiques del contribuent, percentat-
ge que s’incrementarà fins al 50% per als més grans de 52 anys.

Transitòriament, es mantindrà el benefici fiscal en els casos de
rescat de capital durant quatre anys per a facilitar al sector
financer l’adaptació del nou sistema.

Es respectaran, en tot cas, els drets adquirits.

Situacions de dependència: Els productes financers desti-
nats a cobrir aquestes situacions tindran els mateixos avantat-
ges fiscals que els plans de pensions i el mateix màxim per a
les seves aportacions, és a dir, 8.000 euros anuals.

L’avantprojecte de llei també preveu que les persones més grans
de 65 anys, per assistir a les necessitats econòmiques de la velle-
sa, poden vendre el seu habitatge habitual amb exempció de tri-
butació pel que fa al guany generat. El mateix tractament rebran
les persones que es troben en situació de gran dependència.

Plans individuals d’estalvi sistemàtic: Es crea una nova modali-
tat que permet fer aportacions màximes per contribuent de 8.000
euros anuals amb un límit global de 240.000 euros, que es poden
invertir en institucions d’inversió col·lectiva o assegurances. 

Les aportacions anuals no tindran beneficis fiscals.

La renda acumulada fins al moment de jubilació o invalidesa de l’a-
portant, estarà exempta si es recupera en forma de renda vitalícia,
però la primera aportació haurà de tenir una antiguitat superior a
deu anys en el moment de la constitució de la renda vitalícia.
Tributació de l’estalvi, dels dividends i de les plusvàlues:
Es defineixen com a rendes de l’estalvi els rendiments del capi-
tal mobiliari, això és, dividends, primes d’assistència a juntes,
interessos, rendiments procedents d’operacions de capitalitza-
ció, de contractes d’assegurança de vida o invalidesa, etc., i els
guanys i pèrdues patrimonials que es posin de manifest amb
ocasió de transmissió d’elements patrimonials amb inde-
pendència del termini de generació de les rendes.

Notes sobre la pròxima reforma fiscal

IRPF 2006 IRPF 2007 Increment
Imports Absolut %

Mínim personal 3.400 5.050 1.650 48,52%
Descendents 1r 1.400 1.800 400 28,57%

2n 1.500 2.000 500 33,33%
3r 2.200 2.700 500 22,72%

4rt 2.300 2.800 500 21,73%
i següents

Menors de 3 anys 1.200 1.400 200 16,68%
Edat > 65 anys 800 900 100 12,50%

> 75 anys 1.000 1.100 100 10,00%
Discapacitat > 33% 2.000 2.270 270 13,50%

> 65% 5.000 6.900 1.900 38,00%

TARIFA ACTUAL
Tarifa general + autonòmica

Base liquidable Resta base liquidable

Fins a (euros) Quota íntegra Fins a (euros) Tipus aplicable

0,00 0,00 4.161,60 15%
4.161,60 624,24 10.195,92 24%

14.357,52 3.071,26 12.484,80 28%
26.842,32 6.567,00 19.975,68 37%
46.818,00 13.958,00 En endavant 45%

PROPOSTA DEL GOVERN
Tarifa general + autonòmica

Base liquidable Resta base liquidable

Fins a (euros) Quota íntegra Fins a (euros) Tipus aplicable

0,00 0,00 17.360,00 24%
17.360,00 4.166,40 15.000,00 28%
32.360,00 8.366,40 20.000,00 37%
52.360,00 15.766,40 En endavant 43%
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Tots aquests rendiments tributaran a un tipus únic del 18%; d’a-
questa manera, aquest tipus únic s’aplicarà tant als guanys patri-
monials com als interessos de comptes bancaris, dividends, etc.

Per als dividends hi haurà un mínim exempt de 1.000 euros i
desapareix la deducció per evitar la doble imposició per divi-
dend. El canvi afavoreix les rendes més altes.

Supressió gradual dels coeficients d’abatiment per anti-
guitat en la tributació de les plusvàlues derivades d’ele-
ments patrimonials adquirits amb anterioritat al 31 de
desembre de 1994: En el nou IRPF se suprimeix el règim de
tributació de les plusvàlues que actualment permet reduir el
valor dels béns adquirits amb anterioritat al 31 de desembre de
1994, aplicant uns coeficients reductors en funció de la seva
antiguitat. L’efecte d’aquesta supressió serà progressiu, ja que
s’estableix un règim transitori pel qual el càlcul de la plusvàlua
tributable es realitzarà en dos trams: des de la data d’adquisi-
ció fins al dia 20 de gener de 2006 i a partir d’aquesta data. La
Llei té prevista la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2007,
llevat per a les operacions que s’han detallat, per a les quals
tindrà efecte a partir del dia 20 de gener de 2006.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Tipus impositiu. El tipus impositiu general passarà gradual-
ment del 35% actual al 30%. La reducció es realitzarà en base
a un punt anual entre els anys 2007 i 2011.

En les empreses que els sigui d’aplicació el Règim Especial de les
Empreses de Reduïda Dimensió, el tipus passarà del 30 al 25%,
amb les condicions d’aquest  Règim Especial i també de forma

gradual a raó d’un punt anual de reducció els mateixos anys
que els contemplats en la reducció del tipus impositiu general. 

Deduccions i bonificacions. S’eliminaran gradualment totes les
deduccions, llevat les de doble imposició i bonificacions, amb excep-
ció de les territorials (Canàries, Ceuta i Melilla), a raó d’una cinque-
na part de les existents en cadascun dels anys que van de l’any 2007
al 2011, fins a la seva desaparició a partir d’aquesta data.

Societats patrimonials. Desapareix per als exercicis iniciats a
partir d’1 de gener de 2007 aquest Règim Especial de l’Impost
sobre Societats, si bé s’estableix un règim transitori quant a
imputació de bases imposable, deduccions de la quota, etc.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Es realitza un ajustament purament tècnic en la determinació
de béns i drets exempts en desaparèixer les societats patrimo-
nials i recollir el seu concepte explícitament.

IMPOST SOBRE LA RENDA DELS NO RESIDENTS

S’introdueixen modificacions en aquest impost per tal de com-
plir amb els requeriments de la Unió Europea. Les novetats
més importants són:
– Els guanys patrimonials tributaran al 18% en comptes del

35% com fins ara.
– Les rendes del treball tributaran al 24%, en comptes del

25% actual.

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi
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Fa més de vint anys que la Xina presenta una taxa de creixement
del PIB de més del 9% anual. L’Índia s’incorpora al creixement
una mica més tard i les seves taxes de creixement toquen gaire-
bé el 8,5% del PIB. El creixement indi no sembla tan important,
pel fet que el referent de comparació és la Xina. L’Índia es con-
solida com una societat de desenvolupament de serveis. 
¿Què ha passat amb aquest dos països, que presenten aquestes
dades tan espectaculars? Doncs que la Xina ha esdevingut la
gran fàbrica del món tot passant, en pocs anys, d’una societat
de majoria rural amb el predomini del Partit Comunista Xinès i
una economia planificada, a una societat capitalista barrejada
amb la tradició comunista i un flux d’inversions estrangeres en
diferents sectors,  però principalment en el manufacturer.
“El món es fa més petit a mesura que la Xina creix.” Aquest
eslògan, que es va donar a conèixer fa uns anys, avui és una
realitat. El “made in China”, el trobem pràcticament arreu, i
molts dels articles quotidians que comprem han tingut el seu
naixement en aquest país. 
L’Índia té un model de creixement una mica més caòtic, però
és significatiu que l’orientació de la seva economia es dirigei-
xi cap a sectors punters. Durant uns anys moltes inversions es
dirigien cap a l’Índia, sobretot d’aquells països amb legisla-
cions restrictives pel que fa al medi ambient: companyies ame-
ricanes i europees hi van establir els centres de producció.
Avui, aquest país és punter en siderúrgia, tèxtil, química, etc. 
Com la Xina, la principal preocupació és la disponibilitat de matè-
ries primeres, sobretot d’energia. Actualment hi ha un estudi per
a la construcció d’un gasoducte des de l’Iran fins a l’Índia via
Pakistan, però les dificultats inherents a la relació amb aquest país
fan que el projecte sigui una mica visionari. Les reserves de petro-
li i de gas a l’Índia són del tot insuficients per donar cobertura al
desenvolupament que ja hi ha en marxa. És el sisè consumidor
d’energia del món. (la Xina és el segon). A l’inversor estranger
correspon només la desena part de la inversió que es fa a la Xina.
Malgrat això, i aprofitant la gran estabilitat institucional de l’Índia
heretada de la colonització anglesa, s’ha estès a les empreses
dotant-les de credibilitat i també ha arrossegat la inversió de mol-
tes empreses que porten, mitjançant els serveis informàtics indis,
l’administració de les seves empreses des de l’Índia.
Cal explicar igualment els problemes que plantegen al món l’ac-
tivitat d’aquests dos gegants de l’economia. Com una qüestió
positiva s’ha de posar de relleu que la contribució dels dos països
a l’economia mundial, els últims anys, ha significat una estabilitat
en els preus de les manufactures, pel fet que ambdós han expor-
tat deflació via preus baixos. Per contra, la qüestió social a la Xina
és d’una gran fragilitat, i els canvis tan accelerats que hi tenen lloc
la fan perillosa. La política de l’Administració Estatal Xinesa per a
la Protecció Ambiental que ha  declarat l’Estat xinès, ha fet del
Desenvolupament Sostenible una estratègia nacional, i de la pro-
tecció de l’entorn una política bàsica. La realitat demostra que
són molt lluny d’assolir les fites més elementals de les declaracions
oficials, el  model de creixement de moltes de les indústries del
país és clarament  insostenible. La raó és que es dóna la prioritat
a la producció, i els impactes ambientals sobre el medi ambient es
deixen de banda amb la intenció de subsanar-los posteriorment.
A l’Índia, el problema fonamental és avui l’aigua. Més de 200
milions de persones no tenen accés a l’aigua potable i han de
caminar –a vegades més de 5 km– per omplir un càntir. A prop
de 2 milions de persones, sobretot vells i infants, moren cada any
a causa d’infeccions i malalties transmeses per l’aigua. Els aqüí-
fers estan contaminats perquè en la producció d’aliments agrí-
coles (l’arròs és el més important) s’utilitzen adobs sintètics i
pesticides que després, amb la pluja, passen a les aigües freàti-
ques i les contaminen. D’altra banda, l’extracció d’aigua sub-
terrània mitjançant bombes manuals ha exhaurit molts dels

aqüífers del voltant de les ciutats més poblades. La resta de pro-
blemes són semblants als de la Xina. Però tant l’un com l’altre
també es troben en condicions d’exigir la part que els pertoca en
els recursos del planeta; el problema rau en la dimensió, perquè
faran una demanda dels recursos de què la Terra no disposa.
Tot plegat planteja reflexions serioses. Les autoritats xineses ajor-
nen el debat fonamental de sostenibilitat, contaminació i dispo-
nibilitat de recursos i matèries primeres. Mentrestant, intenten
prendre posicions en països com l’Iran i altres productors de
recursos energètics, sense els quals no podran tirar endavant. 
Tinc la impressió que aviat veurem tant la Xina com el Japó,
l’Índia, etc., fer inversions al continent oblidat: Àfrica. Per dues
raons bàsiques; la primera ja explicada de la recerca de matè-
ries primeres i recursos. La segona perquè necessitaran mercats
en els quals poder col·locar la pròpia capacitat de producció. La
Xina necessita créixer un mínim del 7% anual acumulatiu per
tal de fer front a l’emigració interior. Els mercats, avui, els estan
conquistant amb les seves produccions competitives i això con-
tinuarà a mitjà termini malgrat les deslocalitzacions que s’es-
devenen als països industrialitzats. El cas de l’Índia és una mica
diferent però presenta característiques semblants. L’enorme
població de l’Índia se suposa que ultrapassarà la de Xina en cin-
quanta anys, pel fet que encara no han adoptat mesures de
control de població. S’ha de dir que el principal avantatge, en
ambdós països, és precisament la mà d’obra. 
Els desafiaments de cara a la sostenibilitat de la Xina i l’Índia exi-
giran acords internacionals molt ferms i importants. En el millor
dels casos, el món experimentarà canvis econòmics, sociològics
i ambientals, en una dimensió desconeguda fins ara. Caldrà
buscar noves fonts energètiques, alimentàries i d’aprofitament
de recursos,  via reutilització,  reciclatge i reducció dels consums.

Alfredo Jiménez, economista - enginyer  
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Notícies d’interès
– Montilla presenta 22 mesures prioritàries que s’aplicaran el

2006, per millorar l’eficiència energètica d’Espanya (28-2
Fundación Entorno).

– Brussel·les presenta una estratègia europea de desenvolupa-
ment econòmic sostenible.

– La UE acorda endurir les normes europees per limitar l’efec-
te dels gasos fluorats en el canvi climàtic (3-2 Aquí Europa).

– El Congrés dels Diputats dóna llum verda a la creació d’una
fiscalia per lluitar contra delictes ambientals (17-2 ABC).

– Espanya no fa els deures de Kioto (1-2 La Vanguardia).

Esdeveniments
– El GRI llança la versió provisional de la seva revisió de direc-

trius de G3 per Memòries de Sostenibilitat, per iniciar el perí-
ode de comentaris públics. A Barcelona va ser el 14 de maig.
(Si us interessa està penjada a la web del Col·legi o www.gri.org.)

Comissió d'Economia 
i Sostenibilitat del CEC
La Comissió coordinarà en la propera edició del CONAMA
(Congrés Nacional del Medi Ambient, que tindrà lloc del 27 de
novembre a l'1 de desembre d'enguany) el Grup de Treball
sobre les "Memòries de Sostenibilitat" ja iniciat el 2004 i coor-
dinat aleshores per el Col.legi de Físics.

Marta Roca i Lamolla, economista
Comissió d'Economia i Sostenibilitat

La Xina i l’Índia en la cruïlla de la sostenibilitat
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ACTIU

B) Immobilitzat 2005 2004

II. Immobilitzacions immaterials 5.676,60 1.171,59

Aplicacions informàtiques 25.143,27 19.999,26

Amortitzacions –19.466,67 –18.827,67

III. Immobilitzacions materials 1.521.132,47 1.557.807,81

Terrenys i béns naturals 887.052,98 887.052,98

Edificis 599.514,55 599.514,55

Altres instal·lacions 156.896,43 156.896,43

Mobiliari i estris 142.364,80 142.364,80

Equips informàtics 75.793,89 58.601,51

Amortització –340.490,18 –286.622,46

IV. Immobilitzacions financeres 305.417,97 5.417,97

Cartera de valors a llarg termini 4.290,50 4.290,50

Valors de renda fixa 300.000,00 0,00

Dipòsits i fiances constituïts 
a llarg termini 1.127,47 1.127,47

Total immobilitzat 1.832.227,04 1.564.397,37

D) Actiu circulant

II. Existències 9.861,30 2.679,16

III. Deutors 118.770,15 90.537,49

Clients per vendes
i prestació de serveis 72.169,70 48.063,20

Entitats relacionades deutores 13.397,25 14.460,08

Deutors diversos 30.900,00 26.808,00

Administracions públiques 2.303,20 1.206,21

IV. Inversions financeres temporals 3.868,27 17.781,02

Interessos de valors de renda fixa 866,25 0,00

Dipòsits constituïts a curt termini 3.002,02 17.781,02

VI. Tresoreria 789.917,50 830.347,27

Total actiu circulant 922.417,22 941.344,94

Total general 2.754.644,26 2.505.742,31

PASSIU

A) Fons propis 2005 2004

I. Fons Social 2.238.930,40 1.989.225,76

VI. Pèrdues i guanys 294.147,56 249.704,64

Total fons propis 2.533.077,96 2.238.930,40

C) Provisions per a riscs i despeses

II. Provisions per a impostos 0,00 13.313,70

E) Creditors a curt termini

III. Deutes amb entitats relacionades 1.321,23 9.757,83

IV. Creditors comercials 128.862,63 164.268,80

V. Creditors no comercials 56.652,44 58.515,86

Administracions públiques 38.245,42 40.489,06

Remuneracions pendents de pagament 14.185,00 13.654,00

Fiances i dipòsits a curt termini 4.222,02 4.372,80

VII. Ajustaments per periodificació 34.730,00 20.955,72

Total creditors a curt termini 221.566,30 253.498,21

Total general 2.754.644,26 2.505.742,31

Balanços de situació a 31 de desembre 
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DEURE

A) Despeses 2005 2004

1. Consums de mercaderies 50.035,14 52.031,70

2. Despeses de personal 454.831,55 435.184,91

a) Sous i salaris 359.717,26 346.596,19

b) Càrregues socials 95.114,29 88.588,72

3. Dotacions per amort. d’immobilitzat 54.506,72 54.251,70

4. Variació de provisions de tràfic 12.982,75 14.733,00

5. Altres despeses d’explotació 1.140.173,21 1.160.553,80

I. Superàvit d’explotació 292.168,57 238.767,06

6. Despeses financeres 3.087,46 1.454,73

II. Resultats financers positius 12.274,66 7.865,07

III. Superàvit de les activitats ordinàries 304.443,23 246.632,13

10. Pèrdues procedents de l’immobilitzat 0,00 333,22

12. Despeses extraordinàries 6.983,92 3.070,00

13. Despeses i pèrdues d’altres exercicis 7.310,60 0,00

IV. Resultats extraordinaris positius 0,00 3.072,51

V. Superàvit abans d’impostos 294.147,56 249.704,64

14. Impost sobre societats 0,00 0,00

VI. Superàvit de l’exercici 294.147,56 249.704,64

HAVER

B) Ingressos 2005 2004

1. Import net de la xifra de negoci 2.004.697,94 1.955.522,17

A. Ingressos d’explotació 1.124.330,09 1.073.660,22

a) Ingressos per quotes 903.734,06 889.120,65

b) Ingressos de patrocinadors 
i col·laboradors 164.996,03 151.731,57

c) Subvencions 55.600,00 32.808,00

B. Altres ingressos d’explotació 823.801,90 828.180,94

a) REC 2.954,28 3.288,02

b) Formació 738.948,13 764.625,15

c) Serveis col·legials 25.684,49 24.471,93

d) Ingressos per activitats 56.215,00 35.795,84

C. Altres ingressos 56.565,95 53.681,01

2. Ingressos financers 15.362,12 9.319,80

7. Ingressos extraordinaris 189,71 0,04

8. Ingressos i beneficis d’altres exercicis 3.809,14 6.475,69

IV. Resultats extraordinaris negatius 10.295,67 0,00

Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre 
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NOTA NÚM. 1

INFORMACIÓ GENERAL

a) Constitució
El Col·legi d’Economistes de Catalunya (el Col·legi) és una Corporació de Dret
Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l’acompliment
dels seus fins. Es regeix per la Llei 13/1982 de 17 de desembre de Col·legis
professionals de la Generalitat de Catalunya i pels seus Estatuts. 
El Col·legi integra les quatre representacions provincials de Catalunya.

b) Objecte social
Les seves funcions són, entre d’altres, representar els interessos generals de
la professió d’economista davant  tercers, ordenar i reglamentar l’exercici de
la professió i vetllar perquè l’activitat professional ofereixi a la societat unes
garanties de qualitat i competència.
El seu domicili social és a Barcelona, a l’avinguda Diagonal, 512, principal.

NOTA NÚM. 2

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel
Els comptes anuals han estat obtinguts dels registres comptables del
Col·legi, havent-se aplicat les disposicions legals vigents en matèria comp-
table, i tenint en compte l’adaptació del PGC, amb la finalitat de mostrar la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del
Col·legi.
Donada la seva naturalesa, el Col·legi no està obligat a presentar els comp-
tes anuals al Registre Mercantil, segons les normes establertes pel Codi de
Comerç i la Llei de Societats Anònimes. Aquests comptes anuals estan pen-
dents d’aprovació de l’Assemblea Ordinària de Col·legiats.

NOTA NÚM. 3

DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT

La Junta de Govern del Col·legi, proposarà a l’Assemblea Ordinària de
Col·legiats, l’aplicació del superàvit de 294.147,56 e al Fons Social. 

NOTA NÚM. 4

NORMES DE VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya en l’elaboració dels seus comptes anuals per a l’exercici anual
tancat el 31 de desembre de 2005 han estat les següents:

a) Immobilitzat immaterial
L’immobilitzat immaterial es valora al preu d’adquisició i el constitueixen les
aplicacions informàtiques.
Els elements inclosos en l’immobilitzat immaterial s’amortitzen linealment a
un tipus del 25% anual.

b) Immobilitzat material
L’immobilitzat material es comptabilitza segons el seu cost d’adquisició.
Els costos d’ampliació, modernització o millores que representin un aug-

ment de la productivitat, de la capacitat o eficiència, o un perllongament
de la vida útil dels béns, es capitalitzen com un major cost dels béns
corresponents. 
Els béns i elements retirats, tant si es produeix com a conseqüència d’un
procés de modernització com per una altra causa, es comptabilitzen donant
de baixa els saldos que presenten en els corresponents comptes d’actiu i d’a-
mortització acumulada.
Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de
la vida útil,  es registren com a despesa de l’exercici.
L’amortització dels béns de l’immobilitzat material es calcula en relació a la
vida útil estimada dels diferents elements, que és la següent:

Tipus d’elements

Anys

Construccions 33

Altres instal·lacions 12,5

Utillatge i mobiliari 10

Equipament informàtic 4

c) Existències
L’Entitat segueix el criteri de valorar les existències d’acord amb el preu d’ad-
quisició, seguint el mètode d’últim preu de compra o reposició (que no dife-
reix significativament del mètode FIFO). Quan el valor de mercat és inferior
al preu d'adquisició es procedeix a efectuar la correcció en el valor dotant a
l'efecte la corresponent provisió.

d) Deutes
Els deutes es comptabilitzen d’acord amb el seu valor nominal, i es classifi-
quen en deutes a curt o a llarg  en relació al seu venciment, que ha de ser
abans del termini d’un any comptat a partir de la data del balanç de situa-
ció, o bé en un termini superior.

e) Impost sobre Societats
El Col·legi d’Economistes està parcialment exempt de l’Impost sobre Socie-
tats. Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts durant l’exercici
de les activitats classificades com a econòmiques i els rendiments obtinguts
per la  cessió o increment de patrimoni. En aquest cas la despesa per Impost
de Societats de l’exercici es calcularia en relació al resultat econòmic de les
activitats esmentades abans d’impostos, i aquesta s’incrementaria o es dis-
minuiria, segons correspongués, amb les diferències “permanents” a efectes
de determinar l’impost meritat en l’exercici. Les diferències entre l’Impost
sobre Societats a pagar i les despeses per aquest impost es registren com a
Impost sobre beneficis anticipats o diferits segons correspongui. El tipus de
gravamen aplicable a les operacions no exemptes és del 25%.

f) Ingressos i Despeses
Els ingressos i les despeses s’imputen en relació al corrent real de béns i de
serveis que els originen i amb independència del corrent monetari o finan-
cer que se’n derivi. 
Seguint el principi de prudència valorativa, l’entitat únicament inclou a la
data de tancament de l’exercici els beneficis realitzats, mentre que els riscos
previsibles i les pèrdues, àdhuc les eventuals, es comptabilitzen tan aviat
com es coneixen.

g) Subvencions
Les subvencions d’explotació es reconeixen com un ingrés de forma
correlativa amb la despesa incorreguda en l’activitat subvencionada. Les
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subvencions de capital es consideren com un ingrés diferit i es traspas-
sen a resultats d’acord amb l’amortització econòmica dels béns de l'actiu
subvencionats.

NOTA NÚM. 5

IMMOBILITZAT IMMATERIAL

En l’exercici 2005 els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat imma-
terial han estat els següents (en euros):

Saldo Altes/ Saldo
inicial Dotació final

Aplicacions informàtiques 19.999,26 5.144,01 25.143,27

Amortització acumulada (18.827,67) (639,00) (19.466,67)

Valor net comptable 1.171,59 4.505,01 5.676,60

A 31 de desembre de 2005 existeixen béns totalment amortitzats que enca-
ra estan en condicions d’ús, per un import de 17.443,18 e.

NOTA NÚM. 6

IMMOBILITZAT MATERIAL

En l’exercici 2005, els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat mate-
rial han estat els següents (en euros):

Saldo Entrades/ Baixes Saldo
Cost inicial Dotacions final

Terrenys 
i béns naturals 887.052,98 –– –– 887.052,98

Edificis 599.514,55 –– –– 599.514,55

Altres instal·lacions 156.896,43 –– –– 156.896,43

Mobiliari i estris 142.364,80 –– –– 142.364,80

Equips informàtics 58.601,51 17.192,38 –– 75.793,89

Total cost 1.844.430,27 17.192,38 –– 1.861.622,65

Amortització acumulada

Edificis 71.911,99 17.985,36 –– 89.897,35

Altres instal·lacions 75.748,08 12.105,00 –– 87.853,08

Mobiliari i estris 92.913,69 11.914,92 –– 104.828,61

Equips informàtics 46.048,70 11.862,44 –– 57.911,14

Total amortització
acumulada 286.622,46 53.867,72 –– 340.490,18

Valor net 
comptable 1.557.807,81 (36.675,34) –– 1.521.132,47

A 31 de desembre de 2005 existeixen béns totalment amortitzats que enca-
ra estan en condicions d’ús, per un import de 78.435,36 e. 

NOTA NÚM. 7

IMMOBILITZAT FINANCER

L’Entitat no posseeix ni directament ni indirectament capitals d’altres socie-
tats, superiors al 3%, que cotitzin a Borsa, ni superiors al 20% de Societats
que no cotitzin en mercats organitzats.
La composició d’aquest epígraf del balanç de situació és la que s’exposa tot
seguit (en euros):

Saldo Altes Saldo
inicial final

Cartera de valors 4.290,50 0,00 4.290,50

Valors de renda fixa 0,00 300.000,00 300.000,00

Fiances constituïdes 1.127,47 0,00 1.127,47

Total 5.417,97 300.000,00 305.417,97

L’import de 300.000,00 euros correspon a 3.000 participacions preferents de
Bancaja. La data d’emissió és 3 de març de 1999 i la d’amortització és 31 de
desembre de 2049. L’interès nominal és del 2,379%.

NOTA NÚM. 8

DEUTORS

Entitats relacionades deutores
El saldo a cobrar de 13.397,25e correspon íntegrament a l’import a cobrar
del REA.

Deutors diversos
El saldo d’aquest compte es composa de (en euros):

Import

Deutors per subvencions d’organismes públics 16.600,00

Altres 14.300,00

Total 30.900,00

NOTA NÚM. 9

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS

Aquest epígraf del balanç de situació inclou 866,25e que corresponen als
interessos meritats pendents de cobrament a 31 de desembre de 2005 dels
valors de renda fixa de l’epígraf “Immobilitzacions financeres”.

NOTA NÚM. 10

FONS SOCIAL

El saldo d’aquest compte recull el superàvit net generat pel Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya des del seu inici.
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NOTA NÚM. 11

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El Col·legi té oberts a inspecció tots els impostos que li són aplicables durant
el període legal no prescrit, és a dir, pels quatre darrers exercicis. 

En opinió de la Junta de Govern s’estima que no poden esdevenir passius
contingents de significació.

Els saldos amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2005 són
els següents (en euros):

Deutors Creditors

IVA (4t trimestre) –– 5.060,40

Impost Societats 2.303,20 ––

IRPF (4t trimestre) –– 23.683,00

Seguretat Social –– 9.502,02

Total 2.303,20 38.245,42

NOTA NÚM. 12

INGRESSOS DE PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Les quantitats rebudes de patrocinadors i col·laboradors amb objecte de
contribuir a la realització de les finalitats de l’activitat pròpia del Col·legi
ascendeixen a 164.996,03 e.

NOTA NÚM. 13

SUBVENCIONS 

Les subvencions a l’explotació meritades durant l’exercici 2005, aplicades a
finançar l’activitat pròpia del Col·legi, han estat concedides pels següents
organismes públics (en euros):

Import

Diputació de Barcelona 10.600,00

Generalitat de Catalunya 12.000,00

Servei Català de la Salut 5.000,00

Ajuntament de Barcelona 10.000,00

CIDEM 18.000,00

Total 55.600,00

NOTA NÚM. 14

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ

El saldo d’altres despeses d’explotació a 31 de desembre de 2005 és el
següent (en euros):

Import

Assignacions i òrgans corporatius 41.176,01

Lloguers 62.779,27

Reparacions i conservació 61.038,45

Serveis professionals 397.005,36

Comunicacions 147.413,77

Impressió i disseny 215.857,92

Actes de clausura i reunions 76.220,77

Publicitat, promoció i atencions 41.033,72

Subministraments 23.787,15

Altres serveis 67.687,99

Tributs 6.172,80

Total 1.140.173,21

NOTA NÚM. 15

ALTRA INFORMACIÓ

Càrregues socials
Corresponen en la seva totalitat a les quotes de la Seguretat Social a càrrec
de l’entitat.

Operacions relacionades amb entitats relacionades
Els ingressos i les despeses amb entitats relacionades durant l’exercici han
estat de 45.742,86 e i 28.678,35 e, respectivament.

Nombre d’empleats
A 31 de desembre de 2005, la plantilla mitjana era de 15 persones, distribuï-
des de la manera següent:

Número

Gerent 1

Tècnics 4

Administració 10

Total 15

Codi de conducta
El dia 17 de febrer de 2005, la Junta de Govern del Col·legi va decidir implan-
tar el codi de conducta de les entitats sense ànim de lucre establert en la Reso-
lució de 19 de desembre de 2003 del Consell de Govern del Banc d’Espanya.

Retribucions de la Junta i als auditors
Els imports meritats per la realització de l´auditoria d´aquests comptes
anuals i per altres serveis són de 4.507,78 e i 321,98 e, respectivament.
Els membres de la Junta de Govern del Col·legi no reben cap tipus de retri-
bució com a conseqüència del desenvolupament del seu càrrec.

NOTA NÚM. 16

FETS POSTERIORS

No s’ha produït cap fet posterior al tancament de l’exercici 2005 que afecti
significativament als Comptes Anuals de l’Entitat. 
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NOTA NÚM. 17

QUADRE DE FINANÇAMENT (en euros)

2005 2004
Variació del
capital circulant

Augments Disminucions Augments Disminucions

Existències 7.182,14 3.888,54

Deutors 28.232,66 41.373,20

Creditors 31.931,91 73.143,11

Inv. financeres 13.912,75

Tresoreria 40.429,77 339.948,01

Total 67.346,71 54.342,52 381.321,21 77.031,65

Augment del capital 
circulant 13.004,19 304.289,56

Correcció al resultat comptable 2005 2004

Superàvit de l’exercici 294.147,56 249.704,64

Dotació a les amortitzacions 54.506,72 54.251,70

Pèrdues procedents de l’immob. material 0,00 333,22

Recursos procedents de les operacions 348.654,28 304.289,56

Aplicacions 2005 2004

Adquisicions d’immobilitzat

a) Immaterial 5.144,01 0,00

b) Material 17.192,38 5.967,24

c) Financer 300.000,00 324,84

Provisions per a riscs i despeses 13.313,70 0,00

Total 335.650,09 6.292,08

Excés d’orígens sobre aplicacions
(Augment capital circulant) 13.004,19 297.997,48

Orígens 2005 2004

Recursos procedents de les operacions 348.654,28 304.289,56

Total 348.654,28 304.289,56

Excés d’aplicacions sobre orígens
(Reducció capital circulant)
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NOTA NÚM. 18

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (EN EUROS)
PRESSUPOST AGREGAT PRESSUPOST ORDINARI

Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat
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DESPESES:
60 Compres:

600 Compres de material 50.035,14 36.670,00 1.810,65 0,00
609 "Rappels" per compres 0,00 0,00 0,00 0,00

Total compres de material 50.035,14 36.670,00 1.810,65 0,00
62 Serveis exteriors:

620 Assignacions òrgans corporatius 41.176,01 44.800,00 41.176,01 44.800,00
621 Lloguers 62.779,27 57.477,00 3.788,54 4.340,00
622 Reparacions i conservació 61.038,45 66.802,00 48.041,00 55.702,00
623 Serveis professionals 397.005,36 389.137,50 105.297,79 90.843,00
624 Comunicacions 147.413,77 161.275,62 36.392,43 48.067,00
625 Impressió i disseny 215.857,92 188.296,00 72.965,84 66.965,00
626 Reunions i actes especials 76.220,77 74.615,53 20.115,99 21.419,58
627 Publicitat, promoció i atencions 41.033,72 71.340,00 22.737,58 41.912,00
628 Subministraments 23.787,15 31.975,00 16.211,35 22.110,00
629 Altres serveis 67.687,99 64.572,55 30.579,82 40.511,55

Total serveis exteriors 1.134.000,41 1.150.291,20 397.306,35 436.670,13
63 Tributs:

630 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00
631 Altres tributs 7.149,68 9.506,09 4.152,88 7.586,09
634 Ajustaments negatius imposició indirecta -976,88 0,00 -976,88 0,00

Total tributs 6.172,80 9.506,09 3.176,00 7.586,09
64 Despeses de personal:

640 Sous i salaris 359.717,26 383.799,90 184.341,40 194.188,10
641 Indemnitzacions 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Seguretat Social a càrrec empresa 95.114,29 111.301,97 48.803,81 56.314,55

Total despeses al personal 454.831,55 495.101,87 233.145,21 250.502,65
65 Altres despeses de gestió

650 Pèrdues crèdits comercials incobrables 12.982,75 15.000,00 12.982,75 15.000,00
Total altres despeses de gestió 12.982,75 15.000,00 12.982,75 15.000,00

66 Despeses financeres:
662 Interessos de prèstecs 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Diferències negatives de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00
669 Altres despeses financeres 3.087,46 1.000,00 2.962,25 1.000,00

Total despeses financeres 3.087,46 1.000,00 2.962,25 1.000,00
67 Pèrdues i despeses excepcionals:

671 Pèrdues procedents immobilitzat 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Despeses extraordinàries 6.983,92 3.606,00 4.018,86 0,00
679 Despeses exercicis anteriors 7.310,60 1.200,00 1.300,48 1.200,00

Total pèrdues i despeses excepcionals 14.294,52 4.806,00 5.319,34 1.200,00
68 Dotacions amortitzacions:

681 Amortització immobilitzat immaterial 639,00 0,00 639,00 0,00
682 Amortització immobilitzat material 53.867,72 54.228,17 51.484,04 52.394,13

Total dotacions amortitzacions 54.506,72 54.228,17 52.123,04 52.394,13
69 Dotacions a les provisions:

693 Dotació provisió existències 0,00 0,00 0,00 0,00
694 Dotació provisió insolvències 0,00 202,00 0,00 0,00

Total dotacions a les provisions 0,00 202,00 0,00 0,00
Total despeses 1.729.911,35 1.766.805,33 708.825,59 764.353,00

INGRESSOS:
70 Ingressos d'explotació:

700 Quotes col.legials 875.055,71 862.729,00 875.055,71 862.729,00
701 Quotes REA i REAF 28.678,35 32.000,00 1.883,85 0,00
702 Ingressos REC 2.954,28 2.590,00 0,00 0,00
703 Ingressos formació 738.948,13 611.419,00 60,00 0,00
704 Ingressos per serveis col.legials i vendes 25.684,49 25.642,00 711,12 0,00
705 Ingressos per activitats 56.215,00 29.200,00 1.845,00 0,00

Total ingressos d'explotació 1.727.535,96 1.563.580,00 879.555,68 862.729,00
74 Subvencions a l'explotació:

740 Subvencions oficials explotació 55.600,00 35.814,00 4.000,00 0,00
741 Col·laboracions ens privats 164.996,03 135.101,50 58.639,51 56.514,33

Total subvencions a l'explotació 220.596,03 170.915,50 62.639,51 56.514,33
75 Altres ingressos de gestió:

751 Ingressos per publicitat 32.245,15 31.000,00 32.245,15 31.000,00
754 Ingressos per comissions 24.320,80 15.300,00 24.320,80 15.300,00
759 Ingressos per altres serveis 0,00 0,00 0,00 0,00

Total altres ingressos de gestió 56.565,95 46.300,00 56.565,95 46.300,00
76 Ingressos financers

761 Ingressos inversions financeres 0,00 0,00 0,00 0,00
765 Descomptes pagament immediat 0,00 0,00 0,00 0,00
768 Diferències positives de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00
769 Altres ingressos financers 15.362,12 7.010,00 15.362,12 7.010,00

Total ingressos financers 15.362,12 7.010,00 15.362,12 7.010,00
77 Beneficis i ingressos extraordinaris

775 Subvencions capital traspass. resultat 0,00 0,00 0,00 0,00
778 Ingressos extraordinaris 189,71 0,00 189,67 0,00
779 Ingressos exercicis anteriors 3.809,14 0,00 1.730,68 0,00

Total beneficis i ingressos extraodinaris 3.998,85 0,00 1.920,35 0,00
79 Excessos i aplicacions de provisions

790 Per a riscos i despeses 0,00 0,00 0,00 0,00
Total excessos i aplicacions de provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ingressos 2.024.058,91 1.787.805,50 1.016.043,61 972.553,33
Flux de Caixa 348.654,28 75.430,34 359.341,06 260.594,46
Increment/(Disminució) del patrimoni 294.147,56 21.000,17 307.218,02 208.200,33
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0,00 0,00 38.451,41 27.170,00 116,86 300,00 9.656,22 9.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 38.451,41 27.170,00 116,86 300,00 9.656,22 9.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 21.233,03 28.137,00 0,00 0,00 37.757,70 25.000,00
0,00 0,00 11.677,28 10.500,00 1.159,12 600,00 161,05 0,00

14.652,00 22.960,00 217.364,97 164.546,50 29.466,05 28.112,00 30.224,55 82.676,00
12.563,76 17.961,00 81.180,19 58.370,00 1.386,67 5.614,26 15.890,72 31.263,36
40.284,72 40.698,00 68.513,09 53.709,00 3.350,21 4.942,00 30.744,06 21.982,00
1.850,48 2.850,20 11.624,21 6.916,50 795,80 1.202,00 41.834,29 42.227,25

161,04 2.103,00 7.135,42 6.000,00 0,00 601,00 10.999,68 20.724,00
0,00 0,00 6.958,76 8.710,00 586,16 1.155,00 30,88 0,00

162,08 180,00 19.496,22 12.314,00 1.773,71 3.606,00 15.676,16 7.961,00
69.674,08 86.752,20 445.183,17 349.203,00 38.517,72 45.832,26 183.319,09 231.833,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.996,80 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.996,80 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.766,00 8.182,71 78.753,86 81.258,45 45.813,00 45.005,15 43.043,00 55.165,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.061,00 2.372,99 20.659,48 23.564,95 11.995,00 13.051,49 11.595,00 15.997,99
9.827,00 10.555,70 99.413,34 104.823,40 57.808,00 58.056,64 54.638,00 71.163,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,31 0,00 113,20 0,00 2,70 0,00 6,00 0,00
3,31 0,00 113,20 0,00 2,70 0,00 6,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,01 3.606,00 0,03 0,00 2.965,02 0,00
0,00 0,00 6.010,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 6.010,13 3.606,00 0,03 0,00 2.965,02 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.797,21 1.834,04 563,55 0,00 22,92 0,00
0,00 0,00 1.797,21 1.834,04 563,55 0,00 22,92 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.504,39 97.307,90 593.965,26 488.758,44 97.008,86 104.188,90 250.607,25 312.197,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.794,50 32.000,00

2.954,28 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 738.888,13 611.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 24.785,09 25.642,00 188,28 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.370,00 29.200,00

2.954,28 2.590,00 738.888,13 611.419,00 24.785,09 25.642,00 81.352,78 61.200,00

10.000,00 4.000,00 0,00 3.006,00 0,00 0,00 41.600,00 28.808,00
20.562,40 18.154,93 0,00 0,00 0,00 0,00 85.794,12 60.432,24

30.562,40 22.154,93 0,00 3.006,00 0,00 0,00 127.394,12 89.240,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.983,30 0,00 95,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.983,34 0,00 95,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.500,02 24.744,93 738.983,29 614.425,00 24.785,09 25.642,00 208.746,90 150.440,24
-44.004,37 -72.562,97 146.815,24 127.702,60 -71.660,22 -78.546,90 -41.837,43 -161.756,85
-44.004,37 -72.562,97 145.018,03 125.666,56 -72.223,77 -78.546,90 -41.860,35 -161.756,85

PRESSUPOST REVISTA PRESSUPOST FORMACIÓ PRESSUPOST SERVEIS PRESSUPOST ACTIVITATS
Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat
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El tancament de l’exercici corresponent a l’any 2005 mostra uns resultats
molt positius. Això ha estat possible sobretot perquè el Col·legi, un any més,
ha pogut finançar totes les seves activitats amb els ingressos provinents
principalment de les quotes col.legials, de les subvencions i dels cursos de
formació. Així doncs es consolida la tendència iniciada en els darrers anys
fonamentada en donar el màxim de serveis als nostres col·legiats i al mateix
temps cercar un superàvit econòmic que ens permeti un canvi de la nostra
seu social a Barcelona.

D’una banda, l’Aula d’Economia es va consolidant any rere any com a un cen-
tre de formació molt actiu i àgil en el moment d’implementar nous cursos en
funció de les necessitats canviants del nostre entorn i de les noves especia-
litzacions professionals, però donat que no disposem de suficients aules no
podem cobrir tota la demanda. 

D’altra banda, les actuals instal.lacions tampoc permeten poder oferir
nous serveis col.legials ni realitzar actes de nombrosa assistència; és per
tot això que la compra d’un nou local social esdevé un objectiu fona-
mental cara el futur. 

El remanent dels últims anys i la possibilitat de la venda de l’actual seu,
són actius que podran ajudar, quan arribi el moment, a la compra.

Resum dels principals resultats econòmics de l’exercici

En aquests gràfics adjunts podem observar, en primer lloc, els resultats dels
últims exercicis i l’evolució constant del marge positiu, així com el resultat
corresponent a l’exercici 2005. 

L’evolució dels fons propis i l’immobilitzat material indiquen que en els
últims anys els beneficis s’han destinat principalment a la compra de les
quatre seus socials en les diferents demarcacions de Catalunya.

Al final de l’exercici de 2005 els Fons Propis del Col·legi es situen en
2.533.078 e.

En els gràfics que adjuntem a continuació podem observar les desviacions,
tant pel que fa a les despeses com als ingressos, en relació al pressupost
aprovat en l’Assemblea de col·legiats.

Pel que fa a les despeses, aquestes desviacions en les diferents àrees en
que s’estructura el Col·legi són mínimes, la qual cosa demostra que es
realitza una previsió molt acurada de totes les partides. L’Àrea de Forma-
ció i les Activitats són les que tenen més desviació, això s’explica perquè
en el cas de l’Aula d’Economia s’han impartit nous cursos no previstos en
el pressupost i s’han repetit alguns cursos programats donat el gran
nombre d’inscripcions. Pel que fa a les Activitats i a Ordinari, una acura-
da gestió ha permès rebaixar considerablement algunes de les despeses
previstes.

Pel que fa a les desviacions dels Ingressos podem observar que en totes les
àrees aquests han superat les previsions de principi d’any. Pel que fa a l’Au-
la d’Economia, aquests han compensat la desviació en les despeses, i en l’a-
partat d’Activitats i Serveis s’han obtingut més subvencions que han permès
augmentar els ingressos.

Informe de gestió
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En resum, tot i les desviacions tant en les despeses com en els ingressos, s’ha
assolit un marge positiu superior al previst. 

El Col·legi disposa d’un pressupost de gestió, estructurat en cinc
importants centres de cost; els deficitaris han estat: Revista Econòmi-
ca de Catalunya (–44.004 e ), Serveis (–72.224 e ) i Activitats
(–41.860 e). En l’altre extrem hi figuren el pressupost Ordinari
(307.218 e) i l’Aula d’Economia (145.018 e), amb superàvit suficient
per cobrir els dèficits de les altres àrees i tancar l’exercici amb un
marge positiu molt important.

La contribució de les diferents àrees als ingressos totals és:

Activitats i serveis col·legials de l’exercici 2005

• La Junta de Govern, conscient que cada cop més la societat requereix de
les institucions i de la societat civil opinió sobre els principals esdeveni-
ments socials i econòmics del nostre país, ha emès al llarg de 2005 diver-
ses notes de premsa, documents de reflexió o pronunciaments, com ara:
1. Les tres enquestes Situació Econòmica, Hivern, Primavera i Tardor. La

seva finalitat ha estat fer arribar a la societat catalana, a través dels
principals mitjans de comunicació del país, un índex de confiança sobre
l’opinió dels economistes catalans en relació a l’economia de Catalunya
i a d’altres temes d’actualitat. Es fan tres enquestes a l’any: Hivern, en
el mes de gener; Primavera, en el mes de juny; i Tardor, durant el mes
d’octubre. Cada enquesta incorpora 9 preguntes, sis que es mantenen
fixes en totes les enquestes i que fan referència a la situació econòmi-
ca catalana i espanyola, i tres que varien en cada enquesta i que són
temes d’actualitat. Aquestes enquestes de Situació Econòmica han tin-
gut una mitjana de participació de 900 col·legiats per enquesta. 

2. L’elaboració i difusió de l’Índex d’Expectatives Borsàries dels Econo-
mistes (IEBE), dirigit per Montserrat Casanovas, secretària de la Junta de
Govern del Col.legi i catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat
de la Universitat de Barcelona, i Alfons Fernández, professor d’Economia
Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.
L’IEBE mesura la variació estimada que experimentarà l’índex IBEX 35,
indicador de l’evolució de la Borsa espanyola, al final d’un trimestre.
Per a l’elaboració d’aquest índex es compta amb la col·laboració d’un
panel de 30 experts en borsa espanyola, tant de Catalunya com de la
resta d’Espanya, els quals donen la seva opinió, opinions que són sotme-
ses posteriorment a una metodologia científica sobre la base de la nova
teoria dels subconjunts borrosos, que ens dóna com a resultat l’IEBE a
una data determinada.

3. L’elaboració d’un informe que recull les principals conclusions del tema
que aquest any s’ha abordat en la Jornada dels Economistes, “Estratè-
gies de futur per a l’economia catalana”.

4. El pronunciament, conjuntament amb d’altres col·legis professionals i enti-
tats de la societat civil, de notes de reflexió, com el pronunciament d’enti-
tats de la societat civil sobre l’anomenat dèficit fiscal de Catalunya, que
van signar: Ateneu Barcelonès, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Col·legi
d’Economistes de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya,
Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana d’Economia, Òmnium Cultu-
ral i Pimec-Sefes Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, entre d’altres.

• S’ha col·laborat intensament amb altres institucions i organitzacions pro-
fessionals, entre d’altres, el Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC), el
Consejo General de Colegios de Economistas de España, per mitjà dels
seus òrgans especialitzats (Registro de Economistas Auditores –REA–,
Registro de Economistas Asesores Fiscales –REAF–, Registro de Economis-
tas Forenses –REFOR– i Organización de Economistas de la Educación
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–OEE–), la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, l’Asso-
ciació Barcelona Centre Financer Europeu, el Consell Municipal de Benes-
tar Social de l’Ajuntament de Barcelona, el Pla Estratègic de Barcelona i la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya. També hem continuat
organitzant els esmorzars de treball amb l’Associació de Periodistes d’In-
formació Econòmica de Catalunya (APIEC).

• S’ha consolidat un any més la realització de la Jornada dels Economistes,
celebrant enguany la desena edició, amb molts èxits tant pel que fa al nom-
bre d’assistents com a la qualitat de les intervencions. Com cada any s’ha
publicat el llibre i el CD amb les ponències. Aquest any el sopar es va celebrar
en la Casa Batlló per commemorar aquests 10 anys, i es va nomenar col.legiat
de Mèrit al Sr. Antoni Argandoña. Els guanyadors dels Premis Joan Sardà
Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya han estat: al llibre d’Economia
“La industria en España: claves para competir en un mundo global”, editat
pels Srs. Enric Genescà, Jordi Goula, Josep Oliver, Vicente Salas i Josep Maria
Suris; i el premi a la Trajectòria Professional al Sr. Juan M. Hernández Puér-
tolas, de La Vanguardia. També es van atorgar els Premis de reconeixement
2005: a l’economista de l’any per al Sr. Salvador Alemany Mas, als despatxos
professionals de l’any per als Srs. Joan Amat Soler, Josep Vila Abelló i Jordi
Viladot Puig, i als millors currículums universitaris a Sr. Adrià Pros Torres
(Universitat Autònoma de Barcelona), Sr. Joan Daniel Pina Martí (Universitat
Pompeu Fabra), Sr. Carles Cros Segura (Esade), Sra. Miriam Hortas Rico (Uni-
versitat de Barcelona), Sra. Eulàlia Roig Castelltort (Universitat Rovira i Virgi-
li), Sra. Eva Parrot Solà (Universitat de Girona), Sr. Josep Tebé Cetó (Universitat
de Lleida) i Sr. Ismael Martín Parrilla (Universitat Oberta de Catalunya).

• Des de l’Aula d’Economia s’han impartit més de 110 cursos amb un total de
2.451 hores lectives i en els quals hi han participat prop de 3.000 persones.
– Els ingressos per Formació han representat un 36,51% dels ingressos

totals del Col.legi.
– L’increment d’assistents s’ha produit fonamentalment en les àrees de

Finances (27% d’increment) i Control de Gestió (59% d’increment), tot i
que a nivell global s’ha produit un estancament del nombre d’assistents.

– Les principals novetats pel que fa a activitats formatives han estat: El cicle
sobre la compravenda d’empreses, El paper de l’auditor davant la nova Llei
Concursal, Cash flow versus quadre de finançament, El nou règim sancio-
nador tributari, Consolidació fiscal, Balanced Scorecard, Win-win negota-
tions in english, Els contractes amb les administracions públiques.

– Els cursos organitzats en les diferents seus territorials del Col.legi han
estat 18, amb una assistència total de 447 alumnes.

• Pel que fa a les publicacions editades al llarg de l’any 2005 s’han editat:
1. Cinc números de l’Informatiu de l’Economista.
2. Dos números de la Revista Econòmica de Catalunya amb els dossiers

“L’economia de l’esport: negoci, espectacle i competició” i “Globalització,
sectors productius i internacionalització de l’empresa”.

3. Un llibre sobre la “Història del Col·legi d’Economistes de Catalunya: dels
orígens fins al 2005”, amb la col·laboració de la Caixa de Catalunya.

4. El llibre Memòria de Sostenibilitat: aspectes econòmics i financers, de I.
Gili, M. Roca i J. Salas, publicat en una primera edició pel Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya amb la col·laboració del Banc Sabadell i en sego-
na edició, amb la col.laboració de l’ACCID, per Deusto.

5. El Directori de Col·legiats 2005, amb el suport de la Caixa, que ha
permès fer una actualització de tota la base de dades col.legial.

6. La publicació d’un butlletí electrònic –newsletter– dirigida especialment
als economistes que treballen en despatxos professionals. Aquest but-
lletí, que s’envia mensualment a tots els col.legiats, va vinculat a un por-
tal web que serveix per accedir a tota la informació publicada amb més
o menys detall. Aquesta publicació electrònica compta amb la col.labo-
ració de Planificación Jurídica.

• En relació als serveis principalment orientats cap al col·lectiu de profes-
sionals cal ressaltar:
– El Torn d’Actuació Professional, que es va posar en marxa l’any 1991

i que té com a objectiu agrupar a tots aquells professionals especialit-
zats i amb experiència que són considerats com a experts independents
en matèria econòmica i que poden realitzar actuacions puntuals, com
dictàmens, estudis o valoracions, i està dirigit principalment a l’Admi-
nistració Judicial. Estan inscrits 278 col·legiats. 
Aquest any també s’ha incorporat un llistat temàtic d’Administrador
Concursal. El nombre de col·legiats inscrits en el llistat d’Administrador
Concursal ha estat de 120.
Aquests llistats van ser distribuïts a principi d’any a tots els jutjats de
Catalunya.

– Signatura electrònica, amb l’entitat de certificació Firma Profesio-
nal que permet, a més d’identificar-se com a economista en qualse-
vol comunicació o document transmès electrònicament, poder fer
una sèrie de tràmits amb les diferents administracions de forma
segura (AEAT, Ministeri de Justícia, Ministeri de Treball, Administra-
ció Oberta de Catalunya...). Uns 120 col·legiats gaudeixen d’aquest
servei. 

– Altres serveis oferts han estat: el Servei Fax Registre, el Registre de
Societats, en el qual actualment hi ha inscrites més de 250 societats; i
una Pòlissa de Responsabilitat Civil com a economista en la que hi
estan adherides 454 persones, entre economistes a nivell individual i
societats d’economistes.  

• Les Comissions de Treball, que han estat en actiu en el 2005 són:

– Comissió d’Assessors Fiscals 
President: Sr. Àngel Segarra 
Vicepresident: Sr. Josep Maria Coma 
Mensualment ha organitzat dues sessions de treball per tal estar pun-
tualment informats de totes les novetats fiscals.

– Comissió de Comptabilitat
Presidenta: Sra. Pilar Soldevila 
Col·labora amb l’ACCID a l’hora d’organitzar conferències, debats, expo-
sicions i demostracions de productes relacionats amb la comptabilitat.
Ha organitzat al llarg de 2005 un promig d’un acte al mes.

– Comissió d’Economia Territorial i Urbana
President: Sr. Joan Ràfols 
Vicepresident: Sr. Jordi Fortet 
S’ha reunit una mitjana de quatre vegades a l’any per tal de debatre
entre els seus membres temes del seu interès. 

– Comissió d’Economia Financera
President: Sr. Anton Gasol
Vicepresident: Sr. Xavier Segura
Secretària: Sra. Teresa Torres  
Organitza habitualment un acte al mes d’interès per als professionals de
l’economia financera.

– Fòrum d’Economistes en Mercats Financers
Presidenta: Sra. Montserrat Casanovas 
Ha organitzat tres dinars de treball al llarg de 2005: 
“Reptes i oportunitats d’una integració bancària: el cas del Sabadell
Atlàntic”, amb la participació del Sr. Joan M. Nin; “El preu del petro-
li i la conjuntura econòmica”, a càrrec del Sr. Francesc Xavier Mena;
“El mercat de deute corporatiu”, amb la participació del Sr. Julio
Alcántara.
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– Comissió d’Economia del Coneixement
President: Sr. Xavier Subirats 
Vicepresident: Sr. Jordi Marin 
Antic grup de treball sobre economia del coneixement, que cap a final
d’any la Junta de Govern va reconvertir en Comissió de Treball. S’ha reu-
nit diverses vegades per tractar temes del seu interès i ha organitzat tres
conferències al llarg d’aquest any.

– Comissió d’Economia i Sostenibilitat
President: Sr. Joan Ràfols 
Equip coordinador: Sra. Marta Roca, Sr. Iñaki Gili i Sr. Josep Maria Salas
Antiga Comissió d’Economia del Medi Ambient, que cap a mitjans d’any
va proposar a la Junta de Govern el canvi de nom. Es reuneix una vega-
da al mes, prèvia convocatòria.

– Comissió Unió Europea
President: Sr. Artur Saurí 
Vicepresident: Sr. Àlex Ruiz Posino 
Secretari: Sr. Xavier Ferrer 

– Comissió d’Economia de la Salut
President: Sr. Joan B. Casas 
Vicepresident: Sr. Iván Planas 
S’ha reunit mensualment per tractar temes del seu àmbit d’interès.

– Comissió d’Economia Industrial, Innovació i Localització
President: Sr. Artur Saurí 
Vicepresident: Sr. Joan Ramon Borrell 
Organitza mensualment un debat, sempre a partir d’un document de tre-
ball que presenta un membre de la comissió. Disposa també d’un Comitè
Científic, en el qual, a més del president i vicepresident, hi figura un repre-
sentant de cadascun dels centre d’investigació en economia industrial.
S’ha elaborat, en col.laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona
i el CIDEM, un estudi sobre “La situació de la innovació a Catalunya”.

– Comissió d’Assessors en la Creació d’Empreses
Vicepresident: Sr. Amadeu Ibarz 
Organitza mensualment unes tertúlies de temes relacionats amb la cre-
ació d’empreses.

– Grup de Treball d’Administradors Concursals
President: Sr. Joaquim Lladó 
Grup de recent constitució que s’ha organitzat en 4 subgrups per tal
de donar un major servei als economistes que són administradors
concursals.

– El dia 13 d’abril es va constituir la Comissió d’Economistes Seniors,
que agrupa a tots aquells col.legiats que estan jubilats o tenen edat per
estar-ho. Es va nomenar presidenta de la Comissió a la Sra. M. Rosa
Màndoli i secretari al Sr. José Ignacio Borés.

• La Secció del REA a Catalunya agrupa als col·legiats que es dediquen a
exercir com a auditors.
President: Sr. Joan Amat
Vicepresident: Sr. Joaquim Lladó
Secretari: Sr. Emilio Álvarez
La Secció ha portat a terme al llarg de l’any una sèrie d’actuacions com
són la realització de la Jornada Tècnica d’Auditoria, i conferències i ses-
sions informals de casos pràctics de temes amb aquest àmbit d’actuació.
Aquest col.lectiu està integrat per 342 economistes.

• Comitè de Normativa i Ètica Professional. Òrgan permanent del Col·legi
d’Economistes de Catalunya que entén sobre els aspectes ètics, deontolò-
gics i de pràctica professional.  Ha estat integrat per: Sr. Antoni Argando-
ña (president), Sra. Mercè Rotllan (vicepresidenta); i com a vocals
Montserrat Pueyo, Lluïsa Teixidor, Pilar Ponce, Joan Mosseguí, Lluís Jordi,
Carles Puig de Travy, Josep Maria Calders, Ramon Gonfaus, Melcior Viloca,
Joaquim Lladó, Marçal Tarragó, Amadeu Ibarz, Joan Sardà, Albert Prado i
Xavier Segura.

• El servei Connecta’t ha canviat l’eina de gestió del correu web per una nova
aplicació molt més potent que permet, no només gestionar el correu sota
una interfície web, sinó també disposar d’altres opcions com agenda, dietari,
notes... sent realment una petita oficina virtual dels usuaris del servei. Aques-
ta eina és totalment accessible des de qualsevol lloc amb connexió a Internet.
A final d’any, 2.685 col.legiats gaudeixen d’adreça electrònica sota el
domini economistes.com

•A nivell intern, el Col·legi ha creat una xarxa privada virtual a través d’in-
ternet que permet la interconnexió de totes les seus del Col·legi, facilitant
tota la gestió administrativa del Col·legi, especialment la base de dades
col·legial. 

• La nostra Borsa de Treball té el seu funcionament únicament a través
d’Internet; això permet tant per part de les empreses usuàries com dels
col.legiats poder fer un seguiment a temps real de l’oferta i la demanda. A
final de 2005 els col.legiats inscrits eren 549; les empreses registrades
601; i les ofertes tramitades 78.

• El Col.legi al llarg de l’exercici 2005 ha seguit oferint a tots els col.legiats
els serveis d’assessorament personalitzat gratuït en temes de fiscal, jurí-
dic, comptabilitat, assegurances i informàtica. Enguany s’ha creat un nou
servei d’assessorament en temes financers, en col.laboració amb el Banc
Sabadell. Les consultes han estat: fiscal (120), jurídic (114), comptabilitat
(38), assegurances (60) i financera (8).

• Més del 50% dels nostres col.legiats gaudeixen dels avantatges del
conveni subscrit amb el Banc Sabadell, tant pel que fa a productes
d’actiu com de passiu (Economistes Pla de Pensions, targeta Visa Affi-
nity Economistes...).
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El nostre col·lectiu

Aproximadament un 35% del nostre col·lectiu exerceix la professió per
compte propi o associada, mentre que l’altre 65% treballa per compte
d’altri; això comporta que el Col·legi organitzi tot un ventall de serveis
i formació en funció de com s’exerceix la professió. Cursos d’actualitza-
ció professional molt específics, el Servei Fax Registre,  el Registre de
Societats, les sessions de les Comissions de Fiscal i Auditoria, principal-
ment, són alguns exemples; i d’altres, com disposar d’un e-mail gratuït,
gaudir de les diferents publicacions, poder accedir al servei de consul-
tes sobre fiscal, comptable i auditoria, estan a disposició de tots els
col·legiats.

Pel que fa a la distribució del nostre col.lectiu en funció de la residència, el
86% és de Barcelona, el 6% de Girona, el 5% de Tarragona i el 3% de Lleida.
Pel que fa a les especialitats professionals, les més representatives són les
gerencials, les financeres-comptables, fiscal, auditoria i consultoria en general.

Evolució col·legial

La Junta de Govern, conscient de la necessitat de facilitar al màxim la incor-
poració de nous col·legiats, ve aplicant des de fa uns anys una sèrie de des-
comptes especialment dirigits als recent llicenciats que desitgen
incorporar-se a la institució; a més de gaudir de grans descomptes en la
quota col.legial, el Banc Sabadell els financia una part de la quota d’entrada
al Col.legi. 

D’altra banda, s’ha intensificat la presència del nostre Col·legi en les dife-
rents Facultats, i s’han dissenyat tot un seguit d’activitats que permeten als
recent llicenciats i estudiants poder participar en les jornades, conferències
i cursos que s’organitzen des del Col·legi. 
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El nou Pla General de Comptabilitat
En aquests moments està bastant avançada la reforma del
PGC. L’ICAC va crear l’11 de juliol de 2005 el grup de treball
encarregat de redactar el nou PGC i el passat 11 de setembre
també es varen crear els diferents subgrups per a l’estudi de les
diverses  matèries. En el grup i subgrups de treball hi ha repre-
sentants de l’Administració, del món universitari, de les corpo-
racions professionals, de les associacions de comptabilitat i de
la comunitat empresarial. Al final del 2005, els diferents sub-
grups de treball ja havien finalitzat la redacció de l’esborrany de
les diferents parts del PGC. Aviat es preveu que hi hagi una pri-
mera versió molt propera a la versió definitiva del nou PGC.
Atès que el nou PGC encara no s’ha aprovat, sols tractarem de
fer previsions sobre com pot quedar el seu contingut final. La
reforma que es va fent s’espera que segueixi les pautes següents.

INCORPORACIÓ D’ASPECTES OBLIGATORIS DE LES NIC/NIIF

El nou PGC ha d’incloure totes aquelles disposicions que són
obligatòries d’acord amb les NIC. Per exemple, passen a ser
obligatoris:
– marc conceptual en el qual es detallen les objectius de la

informació i les hipòtesis bàsiques que regulen la informació
financera,

– l’estat de canvis en el patrimoni net (ECPN),
– l’estat de fluxos de tresoreria (EFE) excepte quan es pugui

formular balanç abreujat, com ja s’ha indicat,
– la informació segmentada,
– es valoraran pel valor raonable els actius financers i passius

financers que formin part d’una cartera de negociació, o bé
siguin instruments financers derivats; i els actius financers
que es qualifiquin disponibles per a la venda,

– els actius biològics (productes agrícoles) es valoraran pel
valor raonable,

– les variacions de valor per aplicació del criteri del valor rao-
nable s’imputaran al compte de pèrdues i guanys. De tota
manera, la variació s’inclourà directament en el patrimoni
net quan es tracti d’un actiu financer disponible per a la
venda o es tracti d’un instrument de cobertura d’acord amb
un sistema de comptabilitat de cobertures que permeti no
registrar en el compte de pèrdues i guanys la totalitat o una
part d’aquestes variacions de valor,

– consideració com a benefici de les diferències positives de
canvi no realitzades,

– tractament comptable dels plans de pensions,
– el fons de comerç no es pot amortitzar, però cada any s’ha de

realitzar un test de deteriorament per verificar si ha tingut una
reducció en el seu valor. En el cas que es produeixi una reduc-
ció de valor s’haurà de comptabilitzar la pèrdua corresponent.

ELIMINACIÓ DE LES PARTS NO PERMESES A LES NIC/NIIF

S’hauran d’eliminar aquelles parts que no estan permeses a les
NIC/NIIF. Per exemple, s’elimina:
– el quadre de finançament,
– la possibilitat d’activar la despesa en investigació, 
– les existències no es poden valorar amb el criteri LIFO (darrer

entrar primer sortit).

MANTENIMENT DE LES PARTS DELS PGC DEL 1990 
PERMESES PER LES NIC/NIIF

Es mantindran totes aquelles parts del PGC del 1990 que esti-
guin permeses (o no estiguin prohibides) per les NIC. Per
exemple, es manté:
– la possibilitat d’activar la despesa en desenvolupament,

– models de comptes anuals. Aquesta és una part del PGC
que sempre ha rebut una elevada acceptació dels compta-
bles, auditors i usuaris de la comptabilitat.

REDUCCIÓ DEL NOMBRE D’ALTERNATIVES VIGENTS 
A LES NIC/NIIF

En aquells apartats en què les NIC/NIIF ofereixen diverses alter-
natives, el PGC optarà per l’alternativa que estigui permesa en
el pla vigent. D’aquesta manera, en el nou PGC hi haurà mol-
tes menys alternatives que en les NIC/NIIF. Per exemple:
– mentre que a les NIC/NIIF els immobles es poden valorar a

preu d’adquisició o a valor raonable, en el nou PGC no es
podrà utilitzar el criteri de valor raonable.

DATA D’APROVACIÓ DEL NOU PGC

Atès que el nou PGC serà d’aplicació obligatòria a partir de l’1
de gener de 2007, s’espera que la seva aprovació s’esdevingui
tan aviat com sigui possible i si pot ser uns mesos abans de
finalitzar l’any 2006 per tal de poder preparar-s’hi amb temps.
L’ideal seria que s’aprovés abans de l’estiu, però és possible
que l’aprovació tingui lloc entre els mesos d’octubre i
desembre. D’acord amb les declaracions fetes pel president
de l’ICAC, el Sr. José Ramon González, s’espera que no es
repeteixi el precedent del PGC del 1990, que es va aprovar els
darrers dies de desembre del 1990, tot just uns dies abans de
la data a partir de la qual s’havia d’aplicar obligatòriament.

CONCLUSIONS

Anem cap a un sistema en què conviuran les NIC/NIIF i el nou
PGC (i les noves normes de formulació de comptes consoli-
dats) adaptat a les NIC/NIIF: 

Això és el que es coneix com a sistema dual. Per tant, a partir d’ara,
els auditors i comptables hauran de conèixer dues normatives
comptables (les NIC/NIIF i el nou PGC), que tindran molts punts de
coincidència però que no seran idèntics. De fet, a l’avantprojecte
de reforma mercantil s’estableix que, en la memòria de les com-
panyies individuals que pertanyin a grups que formulin comptes
d’acord amb NIIF, caldrà que figuri una conciliació entre els comp-
tes locals i els estats financers que resultarien de l’aplicació de NIIF.
L’existència d’un sistema dual pot comportar problemes de
comparabilitat entre els comptes, encara que presenta l’avan-
tatge que les empreses espanyoles (que no siguin grups cotit-
zats) tindran una normativa que s’adapta més a la seva cultura
comptable. No oblidem que les NIC/NIIF estan inspirades en el
model comptable anglosaxó i que han estat dissenyades espe-
cialment per a grans empreses cotitzades en borsa.

Comissió de Comptabilitat i ACCID

Comptes Comptes 
individuals consolidats

Empreses cotitzades Nou PGC NIC/NIIF

Empreses no cotitzades Nou PGC Es pot optar per 
les NIC/NIIF o per les
noves normes de 
formulació de 
comptes consolidats



Futures tensions en el mercat de treball. El cas de França
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iaEls canvis demogràfics tenen efectes sobre els mercats de
treball de les economies més desenvolupades, i posen de
manifest problemes en diversos camps (oferta de treballa-
dors, augment d’inactius…). 

Aquests continuaran els propers anys, i fins i tot de manera
més intensa, aguditzant dificultats diverses per a les nostres
societats. La baixa de la població activa, les sortides per jubi-
lació de les generacions del “baby-boom”... previstes en el
futur, conduiran a incrementar les tensions sobre el mercat
laboral. Per primera vegada els darrers 20-30 anys es pot
donar el cas que els qui abandonin la vida activa deixin més
llocs de feina que els que demanin els joves que arribin del
sistema educatiu. Catalunya no s’escapa a aquest fenomen,
com ja han posat de relleu diversos experts i diferents anàli-
sis realitzades. 

A tall d’exemple es poden esmentar les conclusions de la
sessió “Quins són els requeriments d’immigració per a la
internacionalització de l’empresa?”, de la Jornada dels Eco-
nomistes 2004 (“L’economia catalana: què cal fer?”)1. Per
mirar d’afrontar la problemàtica que s’anticipa, sempre és
interessant conèixer la realitat d’altres països, les seves pre-
visions i les respostes possibles.

EL FUTUR MERCAT LABORAL A FRANÇA

Un exercici de prospectiva realitzat a França per Dares, del
Ministeri de l’Ocupació, de la Cohesió Social i d’Habitatge, i el
Comissariat General del Pla, analitza l’ocupació per profes-
sions a l’horitzó 2015 i palesa que els propers anys poden
aparèixer importants dificultats de reclutament, cosa que ja
s’evidencià en alguns àmbits en el període 1998-2001. 

A partir dels anys 2005-2010 i durant els trenta anys següents
les generacions que hauran de sortir del seu lloc de feina seran
bastant més nombroses que en el passat, sota la hipòtesi d’un
creixement econòmic general d’un 2% anual entre el 2005 i el
2015. El flux de sortida de retirats laborals definitius passarà dels
410.000 per any de la dècada dels noranta als 630.000 el 2015.
Val a dir que el 80% dels llocs de treball a cobrir d’ací a aquest
darrer any es derivaran de la finalització de la vida activa.

Els propers anys l’evolució del paisatge professional de l’ocu-
pació perllongarà les grans tendències actuals (terciarització
amb polarització creixent, augment dels quadres i, també, dels
llocs poc qualificats dels serveis, davallada d’algunes matèries
industrials...). 

Val a dir que les dificultats de reclutament laboral afectaran, a
la vegada, les professions poc qualificades i les especialitats
amb un alt valor afegit. 

Així, per exemple, els quadres passaran de representar el 19%
dels efectius totals el 2000 a suposar el 21% el 2015, els ocu-
pats no qualificats del 13% al 14%, i els obrers no qualificats
del 7% al 5% –com a conseqüència dels guanys de producti-
vitat i de la competència internacional. Es pot destacar que les
necessitats d’assessorament de les empreses creixeran (estudis
de mercat, auditories, anàlisis mercantils, consells jurídics…),
així com els requeriments en els àmbits de les funcions comer-
cials i de logística. També augmentarà l’atenció a l’envelliment
de la població i a les persones dependents (infermeres, serveis
a domicili, assistents maternals....).

UNA SOLUCIÓ ALS PROBLEMES DEL MERCAT LABORAL
FRANCÈS: LA IMMIGRACIÓ

A França, el Comité Interministerial de control de la immigració va
presentar un avantprojecte de llei sobre immigració i integració a
mitjan mes de febrer, que inclou una bateria de mesures per adaptar
els fluxos migratoris a les necessitats econòmiques del país, con-
cretant les matèries en les quals el recurs a actius estrangers està jus-
tificat. El principi general d’aquest avantprojecte és que la immigració
“triada” (laboral) ha de prevaler sobre la immigració “dependent”
(familiar). De fet, els darrers anys es palesa un retrocés de la prime-
ra, vinculada a motius professionals (assalariats, científics, artistes...)
–11.437 persones el 2005 i  48.202 persones el 1998–, la qual cosa
es considera desfavorable per al país, atès que el priva d’un factor de
dinamisme i competències. A més, aquesta pot resoldre les penúries
estructurals d’oferta del mercat laboral francès en especialitats que
estan en creixement i hi estaran. Tot això justifica un seguit de mesu-
res per rellançar la immigració laboral, entre les quals es pot apun-
tar, per exemple, l’acolliment d’estudiants universitaris estrangers.

Àngel Hermosilla
Responsable de la Secretaria Econòmica del CEC

LLOCS DE TREBALL A COBRIR PER DOMINIS I FAMÍLIES
PROFESSIONALS A FRANÇA EN EL PERÍODE 2005-2015

Dominis professionals*

Agricultura, marina, pesca i silvicultura 151 1,6
Construcció i obres públiques 529 3,2
Electricitat i electrònica 45 1,8
Mecànica i treball de metalls 296 2,4
Indústries de procés 327 2,9
Obrers qualificats de procés 211 4,2

Indústries lleugeres 102 2,5
Manteniment 156 2,6
Enginyeria i quadres de la indústria 54 3,3
Transport i turisme 669 3,4
Obrers qualificats de manutenció 188 4,0
Conductors de vehicles 240 3,3

Gestió i administració 838 3,0
Ocupats administratius 219 3,4
Quadres administratius i dirigents 304 4,3

Informàtics 207 4,0
Personal d’estudis i de recerca 118 3,9
Professions administratives i jurídiques 412 2,7

Funció pública (categoria C) 224 2,6
Banques i assegurances 175 3,1
Comerç i venda 647 2,7

Representants 156 2,9
Quadres comercials 189 2,7

Hoteleria, restauració i alimentació 217 2,2
Serveis a particulars 1.206 3,6

Ocupats domèstics 161 4,9
Assistents maternals i ajut a domicili 412 4,8
Agents d’entreteniment 365 3,3

Comunicació, informació i espectacle 176 3,9
Sanitat i acció social 746 3,4

Cuidadors 260 5,0
Infermeres 201 4,1

Ensenyament, formació i reclutament 449 3,4
Ensenyants 358 3,2

Altres 9 0,9
TOTAL 7.531 3,0
* En alguns dominis es destaquen les famílies professionals amb més

llocs de treball a cobrir al llarg del període 2005-2015.
** Diferència entre la creació neta d’ocupació i la sortida d’actius per retir.
Font: Dares i Comissariat General del Pla.

Llocs de treball 
a cobrir en

2005-2015 (milers)**

Llocs de treball 
a cobrir per any 

(% ocupació mitjana)

1 Ho podeu consultar a la pàgina web del Col·legi.
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Quadern de navegació
EL COL·LEGI ADQUIREIX ELS DOMINIS .CAT
El Col·legi ha comprat i activat els dominis coleconomistes.cat,
economistes.cat i auditors.cat, que ja estan actius i que
rementen als actuals dominis .com
El CEC va ser entitat adherida a la campanya PUNT.CAT i, en
el moment que la ICAAN ha autoritzat aquests nous dominis,
s’ha optat per comprar-los i activar-los.

EL COL·LEGI AMPLIA ELS SERVEIS ONLINE AMB UN CENTRE
DE DOCUMENTACIÓ LEGAL

El Col·legi ha arribat a un acord amb Planificación Jurídica mit-
jançant el qual ofereix de manera gratuïta a tots els col·legiats
l’accés a consultes en una base de dades de doctrina i casos
legals en Dret Empresarial, que permet accedir a informació
d’interès per fer front a les principals qüestions i problemàti-
ques que es plantegen en el dia a dia del col·legiat.  
La base de dades presenta tres opcions de coneixement: 
Consultes i casos pràctics: permet localitzar casos pràctics
que exposen qualsevol tipus de problemàtica fiscal, compta-
ble, laboral i mercantil. Tots els casos han rebut la resposta de
professionals de prestigi reconegut. 
Articles i doctrina d’interès: es podran localitzar articles
doctrinals, a text complet, publicats en la revista de temàtica
legal Boletín Jurídico de la Empresa. Els articles són redactats
per professionals de l’àmbit fiscal, comptable, laboral, mer-
cantil i d’altres, i tracten qüestions d’actualitat. 
Resums d’actualitat normativa: permet localitzar comentaris
i resums sobre normes aprovades en l’àmbit fiscal, comptable,
laboral i mercantil de la legislació espanyola des de l’any 2000.

UNA WEB PUBLICARÀ LA LLISTA DELS SERVIDORS 
QUE FAN SERVIR PROGRAMES-ESPIA (SPYWARE)

Els investigadors de l’Oxford Internet Institute i de la Universi-
tat de Harvard han promogut la creació d’un ens per comba-
tre l’enviament de correu brossa (spam), l’ús de programes
espia i de tota mena de programari maliciós a Internet. Sun,
Google i Lenovo també s’han afegit a aquesta iniciativa, que

ha estat batejada Coalició Stop Badware, i que ha fet públic
que està disposada a publicar una llista amb els noms de les
empreses que fan servir aquestes tècniques com a pràctica
habitual. La coalició ja ha dit que, per elaborar aquesta llista
negra, vol comptar amb la col·laboració dels internautes.
Han creat una web (www.stopbadware.org) en la qual ofe-
reixen tota mena d’informació sobre aquesta mena de pràcti-
ques i també eines per comprovar si un PC està “infectat” per
algun programa espia (o més d’un). 

EL 47% DELS INTERNAUTES COMPRA PER INTERNET
Segons un estudi fet per l’Asociación Europea de Publicidad
Interactiva, un 47% dels internautes d’Espanya ha comprat
algun producte o servei a través de la xarxa els darrers 6 mesos.
Aquestes compres suposen que cada internauta gasta una mit-
jana de 521,00 euros en les seves compres online, una xifra que
se situa una mica per sota de la mitjana europea (667,00 euros).
Segons l’estudi, els productes i serveis més comprats són viat-
ges (un 34% del total) seguit de la compra d’entrades de cine-
ma i teatre (24%) i entrades per a concerts i festivals (16%).

LA TDT
El Periódico de Catalunya ha creat una completa web informa-
tiva sobre la Televisió Digital Terrestre, el sistema d’emissió de
les televisions a partir del 2009 i que, avui en dia, moltes cade-
nes ja fan servir, com és el cas de TV3 o del nou canal Cuatro.
La web informa detalladament del que és aquest nou sistema,
com funciona i, el que és més interessant, dels canvis que cal
fer en la nostra instal·lació per poder rebre la televisió en
aquest nou format que, recordem, en funció del descodifica-
dor que es tingui, permetrà interactivitat a temps real.
L’adreça és: http://www.elperiodico.com/info/especial/tdt/cat/

LA QUALITAT DE LES CONNEXIONS ESPANYOLES A
INTERNET, A LA CUA D’EUROPA
Les ofertes de connexió a Internet a Espanya presenten una
velocitat mitjana de 512 kilobits per segon (kbps), inferior a la
de la majoria de països de l’Europa Occidental i, en canvi, uns
preus molt més alts, segons un estudi comparatiu elaborat per
l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). L’anàlisi
lamenta la situació de monopoli de facto que es viu en el sec-
tor, amb Telefónica com a operador dominant, i les condicions
que els proveïdors imposen als clients, amb clàusules de per-
manència que considera “excessives”. Alhora, però, es felicita
perquè les ofertes no estiguin sotmeses a limitacions de descà-
rrega, com en canvi sí passa en altres països.
En la comparativa de l’OCU, que recull preus d’Alemanya, Bèlgi-
ca, França, Holanda, Itàlia, Portugal i el Regne Unit, no hi ha cap
oferta espanyola entre les deu més rendibles per al consumidor.
La més avantatjosa és la francesa Neuf, que ofereix una velocitat
de descàrrega de 8.192 kbps per 14,90 euros al mes, sense límits
de descàrrega. A continuació hi ha diversos operadors britànics,
holandesos, italians i belgues. La primera companyia espanyola
en el rànquing és Ono, que es troba en l’onzè lloc, amb 3.072
kbps i 34,74 euros mensuals. Més avall consten Jazztel (18), Tele-
fónica (21) i Arsys (25), totes elles a 1.024 kbps i amb unes tari-
fes de 39,22, 46,54 i 63,68 euros mensuals, respectivament.
Amb tot, cal tenir present que aquestes dades són molt orien-
tatives, ja que els diferents operadors van traient ofertes pun-
tuals al mercat.
Podeu accedir a aquest estudi elaborat per l’OCU a la web: 
http://mcs.ocu.org/map/show/26131/src/252571.htm#
Nuevo Ahorrador Telefónico

Departament d’Informàtica
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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Guia d’Auditoria del REA Guies orientatives
COM PLANIFICAR CORRECTAMENT PER DESENVOLUPAR
EL TREBALL AMB EFICIÈNCIA I SER MÉS COMPETITIUS

El REA va publicar fa un temps el llibre Guía de auditoría.
Recentment, un dels col·laboradors que va participar en la
seva elaboració, en Jaime Loureiro, ha impartit a la seu del
Col·legi el “Curs de formació de la Guia d’auditoria. Cas
pràctic i presentacions”.

Des d’aquí volem aconsellar a tots els membres del REA la uti-
lització d’aquesta guia. No es tracta d’un document d’obligat
compliment, però esdevé una eina molt útil per millorar la rea-
lització del treball de l’auditoria.

La guia dóna un enfocament del treball en línia amb la pràcti-
ca internacional, més pràctic i centrat en el risc d’auditoria,
concentrant-se en els procediments i proves necessaris i reduint
treball en altres proves que aporten poca evidència d’auditoria.

En el decurs de les revisions tècniques que el REA ha practicat
als seus associats, s’han recollit tota una sèrie de inquietuds,
deficiències o aspectes millorables que han donat peu a plantejar
l’elaboració de la guia esmentada, amb els objectius que servís de
base als associats per millorar els papers de treball, especialment
en allò relatiu a la planificació, i que permetés, amb el temps,
establir una mecànica de treball homogènia per a tot el col·lectiu.

De totes maneres, el que fa que la guia esdevingui una eina tan
recomanable és el seu objectiu d’orientar en una bona planifi-
cació que permeti obtenir la mateixa seguretat dels procedi-
ments realitzant menys proves substantives, amb el conseqüent
estalvi de temps, i tot plegat sempre d’acord amb la normativa
tècnica. Molt possiblement, aquest estalvi no s’obté en el primer
exercici en què s’implanta la guia, sinó que els fruits es recolli-
ran a partir del segon exercici de la seva aplicació.

Aquest estalvi en temps bé ens pot ajudar a rendibilitzar els
sempre ajustats honoraris d’auditoria, i també pot permetre
ser més competitius en presentar propostes.  

No cal dir que documentant la planificació tal com ho plante-
ja la guia, ens podem estalviar potencials ensurts enfront a
revisions de l’ICAC.

Tant la guia com el CD que l’acompanya es poden adquirir a la seu
del Col·legi, amb un preu especial per a tots els membres del REA.

Amb independència i addicionalment a la guia d’auditoria
esmentada, el REA ha iniciat una nova línia de publicacions
anomenades en conjunt GUIES ORIENTATIVES.

La primera ja s’ha publicat, amb el títol “Treballs de l’audi-
tor subjectes a l’article 23.1 sobre Taxes de la Llei d’Au-
ditoria”, i recull els resultats de la consulta a l’ICAC en relació
a les revisions limitades.

La segona de les guies, publicada al març, s’ha titulat
“Revisió de la justificació d’ajudes públiques”. Aquest
document tracta de manera descriptiva els diferents treballs
de revisió de subvencions o ajudes públiques que habitual-
ment s’encarreguen a auditors de comptes, tot presentant
distintes casuístiques que ens podem trobar, així com
models d’informes.

En recomanem la lectura a tots aquells economistes auditors
que ofereixen aquesta mena de serveis, i especialment a
aquells que tenen la intenció d’iniciar-se en aquest segment
d’activitat. 

En relació a aquest tema, i més concretament amb les sub-
vencions destinades a la formació, recordem que la secció del
REA de Catalunya, amb l’objecte de donar suport al col·lectiu
de professionals que la integrin, hem elaborat, amb la
col·laboració de les altres corporacions de dret públic, el
model d’informe especial de justificació econòmica que
correspon a les entitats beneficiàries dels ajuts rebuts del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament d’ac-
cions de formació professional.

Tant aquesta documentació com les guies orientatives seran
posades a l’abast del col·lectiu del REA de Catalunya gra-
tuïtament. 

II Congrés Nacional d’Auditoria
en el sector públic
Després de l’èxit que va tenir el primer congrés d’auditoria del
sector públic celebrat a Toledo fa dos anys, el REA ha organit-
zat, conjuntament amb la Cambra de Comptes d’Andalusia,
Horwath Auditors i ATD Sector Público, el segon congrés, que
ha tingut lloc a Sevilla els passats dies 30 i 31 de març, i amb
un gran èxit d’assistència.

Sota la presidència del Príncep d’Astúries, i amb la presència
del president de la Junta d’Andalusia en la sessió inaugural,
durant els dos dies es van debatre, entre d’altres, temes d’ac-
tualitat com la programació pressupostària, l’eficàcia de l’au-
ditoria pública, la col·laboració de les signatures privades
d’auditoria en el control de la gestió pública i la capacitació
professional dels auditors públics.

La representació catalana va anar a càrrec de l’Interventor
General de la Generalitat, el Sr. Josep Portabella, i del Síndic
Major Sr. Joan Colom.

Es tracta, en definitiva, d’un esdeveniment que cal destacar en
la mesura que constitueix el fòrum més important per la con-
fluència d’auditors públics i privats.

Properes sessions informals 
de la Sección del REA a Catalunya
10 de maig
Sessió informal, a les 19.00 hores, amb el tema inicial: 
“Auditoria i empresa en concurs” 

14 de juny
Sessió informal, a les 19.00 hores, amb el tema inicial:
“Normes per el registre, valoració i informació 
dels drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle”

Lloc: Sala de Juntes del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya



En el marc del debat sobre el futur de la
Unió Europea, es va fer la presentació
del llibre EUROPA, de l’impuls a la incer-
tesa (editorial Mediterrània). Va presentar
l’acte Lluís Falgàs, periodista i director
presentador del programa 135 escons de
la 2 de TVE i articulista d’El Punt. Hi
varen participar com a ponents Manel
Camós, director de la representació de la
Comissió Europea a Barcelona; Joaquim
Millán, secretari general del Consell
Català del Moviment Europeu i Xavier
Ferrer, economista, politòleg i autor del
llibre.

Entre els assistents hi havia representants
de les institucions més emblemàtiques de
l’europeisme de casa nostra, com el Con-
sell Català del Moviment Europeu, la
Comissió Europea, el Parlament Euro-
peu, el Patronat Català Pro Europa, l’As-
sociació de Diplomats dels Cursos de la
UE i d’altres. També hi eren presents des-
tacats representants dels àmbits acadè-
mic, periodístic, social i esportiu, a més
d’europeistes interessats en el debat i
també amics i familiars.

Lluís Falgàs va fer la presentació dels
ponents i va detallar les parts més signifi-

catives de l’obra. Seguidament, Joaquim
Millán exposà les possibilitats que té la
Unió Europea en l’àmbit social i munici-
pal. Manel Camós va centrar la seva inter-
venció en el vessant polític i institucional
de la UE. I, finalment, Xavier Ferrer va
dibuixar l’escenari europeu dels nostres
dies, fent èmfasi en els reptes i les opor-
tunitats que té la UE, així com en les con-
seqüències que pot presentar per a la
ciutadania europea.

A continuació hi hagué un interessant
debat en el qual intervingueren diverses
persones qualificades i coneixedores de
l’europeisme.

En definitiva, un debat que oferí una visió
positiva de la Unió Europea i una presen-
tació d’un llibre, la qual cosa és sempre
motiu d’interès cultural.

Anton Gasol
Vocal de la Junta de Govern del Col·legi

Ens trobem sense dubte en un període de
grans canvis pel que fa a la regulació
comptable. I això és degut a la incorpora-
ció a tot Europa de les Normes Interna-
cionals de Comptabilitat (d’ara endavant
NIC-NIIF) com a normativa comptable de
referència. Europa ha determinat que tots
els grups europeus que cotitzen en qual-
sevol borsa europea hauran de elaborar
els seus comptes anuals consolidats mit-
jançant les NIC-NIIF. Tanmateix, els grups
que no cotitzen en borsa i les empreses
individuals (que no pertanyen a cap grup)
queden subjectes al que els respectius
estats membres determinin. En el cas d’Es-
panya, el que s’ha determinat és que els
grups que no cotitzen a borsa poden
optar per NIC-NIIF si així ho volen fer,
però que les societats individuals no
poden presentar comptes anuals mit-
jançant NIC-NIIF, sinó que han d’esperar
que la regulació comptable espanyola
vigent quedi modificada per adaptar les
NIC-NIIF a un format més conegut per les
empreses i més proper a elles.

A partir d’aquí, l’ICAC comença un procés
de revisió de la seva regulació amb el fi
d’adaptar-la a les NIC-NIIF. I el primer
document que hi trobem és l’Avantprojec-
te de Llei de reforma i adaptació de la
legislació mercantil en matèria comptable,
per la seva harmonització internacional
(excepció feta de la Llei 62/2003 en què
per primera vegada s’introdueixen les
NIC-NIIF en la normativa espanyola, però
només a efectes de canvis en la definició
de grup de societats i model de valoració
dels instruments financers).

En aquest document es proposen de
manera fonamental les modificacions a
recollir en el Codi de Comerç vigent,
quant a l’elaboració de comptes anuals
i comptes consolidats amb la finalitat
d’apropar-lo a les NIC-NIIF i mantenint
a la vegada una certa flexibilitat, però
amb seguretat jurídica. Inclou també
alguns altres aspectes de modificació de
la Llei de Societats Anònimes i Llei de
Societats Limitades, però no de gran
rellevància i fonamentalment relaciona-
des amb els canvis que s’introdueixen
en el Codi de Comerç. Inclou fona-
ments, conceptes i principis bàsics, i
deixa els detalls per a posteriors desen-
volupaments reglamentaris.

Pel que fa als comptes anuals, podríem dir
que els principals aspectes modificats en
el Codi de Comerç són els següents:
a) Estats financers que componen els

comptes anuals: els estats financers que
ara componen els comptes anuals seran

Pàg. 36 Informatiu de l’economista núm. 108

Treballem en grup / Ressenyes d’actes del Col·legi

Debat sobre el futur de la UE

Estat actual de 
la reforma comptable

Presentació del llibre: EUROPA, 
de l’impuls a la incertesa



balanç de situació, compte de resultats,
estat de canvis en el patrimoni net, estat
de fluxos d’efectiu i memòria. Les socie-
tats que puguin presentar balanç abreu-
jat podran no presentar l’estat de fluxos
d’efectiu. Quant a aquesta dispensa,
comentar que els límits per comptes
abreujats es mantenen, però conve-
nientment arrodonits a euros.

b) Possibilitat de classificar els actius
corrents tant amb el criteri dels 12
mesos com amb el criteri del període
mitjà d’explotació.

c) Quant al compte de resultats, es manté
la classificació per naturalesa de les
despeses.

d) Definició dels elements patrimonials:
s’inclou una definició dels principals
elements patrimonials com ara actius,
passius, ingressos i despeses.

e) Redefinició dels principis comptables:
el principi de prudència deixa de ser
un principi prioritari per passar a ser
un més dels principis de comptabilitat.
NO cal pensar per això que el model
NIC-NIIF no és prudent; la prudència
no és el seu objectiu fonamental, sinó
una més de les característiques o fona-
ments amb els quals s’han d’elaborar
els comptes anuals individuals.

f) Normes de valoració: com a principal
novetat s’incorpora la possibilitat de

valorar determinats elements a valor
raonable, de manera fonamental els
instruments financers temporals.

g) Nou tractament del fons de comerç: ja
no s’amortitzarà i només es depreciarà
en el cas que el seu valor de mercat
sigui inferior al comptable.

Quant a l’elaboració dels comptes anuals
consolidats, els canvis principals, els tro-
bem en la definició de grup, canvis que ja
s’havien introduït amb la llei 62/2003. D’a-
questa manera, la vinculació patrimonial
entre dues societats ja no serà condició
indispensable per poder parlar de grup de
societats i per tant d’obligació de consolidar
(sempre que se superin els límits vigents de
volum, que no han estat modificats). A par-
tir d’ara, quan es demostri que entre dues
societats hi ha una unitat de decisió,
podrem estar parlant de grup i per tant de
la possible obligatorietat de consolidació.

Un altre dels canvis quant als comptes
consolidats serà que a l’hora de fer la
consolidació, l’actualització dels valors en
les societats filials, que fins ara es feia
només en proporció al percentatge que la
societat matriu tenia sobre aquestes,
actualment es farà al 100%, la qual cosa
vol dir que els socis minoritaris també
veuran revaluades les seves participa-
cions en el grup.

Veiem, doncs, com l’avantprojecte incorpo-
ra una gran part dels canvis que es pro-
duïen entre el model vigent i les NIC-NIIF,
i per tant ens sembla que l’esforç d’adapta-
ció que s’ha dut a terme és important.
Queda ara veure el desenvolupament regla-
mentari dels continguts exposats fins aquí.

Soledad Moya
Professora de la Universitat 

Pompeu Fabra



El passat 16 de gener la Comissió d’Eco-
nomia Financera va tractar aquesta moda-
litat de finançament, de la qual poc
s’havia parlat i que es va obrint camí ràpi-
dament. Per això va convidar com a
ponent el Sr. Xavier Farriols i Solà, doctor
en Ciències Econòmiques i cap de
finançament de projectes de Caixa Cata-
lunya, tot un expert en el tema perquè hi
treballa en el dia a dia. L’acte va ser pre-
sentat i moderat pel Sr.Xavier Segura, vice-
president de la Comissió.

A causa de les seves característiques, el
Project Finance constitueix una metodolo-
gia molt útil per a projectes del sector pri-
vat, però també, cada cop més, per al
sector públic, on té molt futur.

Es tracta d’un finançament a mida, en què
la garantia bàsica del projecte són els flu-
xos de caixa que genera i dels actius que
el componen. A diferència del finança-
ment corporatiu, en el seu estat pur el
promotor no garanteix el projecte amb
més patrimoni que els actius invertits. És
freqüent la creació d’una societat vehicle
(SPV) per al projecte, finançada amb les
aportacions de capital dels accionistes i
amb endeutament. De fet, sovint s’arriba a
grans palanquejaments, essent molt fre-
qüent un 30% o menys de fons propis, i a
més es fa del tot al marge de les empreses
matriu (limitada al capital aportat), de
manera que s’evita erosionar-ne la qualifi-
cació creditícia. És essencial aquí la recer-
ca d’un equilibri entre rendibilitat dels
accionistes i cobertura per les entitats

financeres. Per això acostuma a ser molt
important la previsió del termini de recu-
peració de la inversió. En efecte, a partir
d’estudiar amb més profunditat el llarg
termini es pot arribar a veure la forma
d’obtenir la rendibilitat, per tal d’afinar al
màxim. Això ara és més factible pel fet
que es fan més operacions a llarg termini.
Finalment, el Project Finance es caracterit-
za per la identificació i cobertura dels ris-
cos. En realitat, és el primer tema a
considerar: quines coses poden passar
amb el projecte, amb quina probabilitat, i
qui pot controlar millor les contingències,
per tal que sigui qui assumeixi els riscos.

Aquesta metodologia ha tingut molt èxit en
projectes grans, com ara els parcs eòlics,
on s’han invertit gairebé 6.000 milions
d’euros. Això ha estat possible perquè els
ingressos a llarg termini es poden preveu-
re, perquè estan tarifats i les companyies
elèctriques estan obligades a comprar-los
l’energia. Això, amb un bon disseny d’en-
ginyeria, un bon estudi del medi i els per-
misos en regla, permet assegurar els
ingressos, encara que siguin a llarg termini.

Avui en dia, el Project Finance ha evolu-
cionat respecte del que era en un princi-
pi, i ho ha fet amb un canvi de la filosofia
de concepte i, sobretot, amb una anàlisi
més exhaustiva dels riscos.

El procediment actual del Project Finance
és el següent. Un cop es té el mandat del
projecte d’inversió, s’estableix un equip
de subministradors, financers,etc., i es van

identificant els diversos riscos. L’experièn-
cia acumulada en el tema permet als espe-
cialistes afinar més a l’hora de
quantificar-los. De fet, normalment es dis-
posa de tot un aparell estadístic per valo-
rar la probabilitat de possibles successos
fora dels habituals. Posteriorment, s’assig-
naran els riscos als diferents agents. En
definitiva, no es tracta de deixar el projec-
te a l’atzar, sinó que, com diu el Sr.
Farriols, hi ha una incertesa treballada.

El sector financer ha vist amb bons ulls
aquesta fórmula de finançament perquè
redueix la necessitat de capital exigida per
Basilea II (que té un tractament específic
en les ponderacions per risc, i que exigeix
a les entitats financeres que disposin d’un
mínim de recursos propis en funció de la
volatilitat dels seus actius). Pel que fa al
sector públic, l’esmentat auge que hi ha
experimentat es deu en bona part a les
restriccions a l’endeutament imposades
pels plans d’estabilitat de la Unió Euro-
pea. Quan, cap als anys noranta, aquests
plans van posar sostre a l’endeutament de
les administracions, aquestes van buscar
noves fórmules per finançar grans inver-
sions públiques, i el Project Finance s’ha
anat convertint (sobretot en la dècada
actual) en una alternativa cada vegada
més sòlida, en no considerar-se endeuta-
ment si es compleixen certs requisits. Al
voltant d’aquest tema s’hi ha anat fent tota
una reglamentació, com ara delimitant
quan una societat vehicle es considera o
no empresa pública (a efectes dels càlculs
de la comptabilitat nacional). En efecte, si
l’Administració no assumeix el risc de la
construcció i a més també es lliura del risc
de demanda o del de disponibilitat, lla-
vors l’obra no computa com a pública.

En els equipaments públics, normalment
un promotor executa l’obra, sovint en uns
terrenys cedits per l’Administració. Un cop
acabada l’obra –suposant que estigui en les
condicions pactades–, l’Administració pot
pagar de diferents maneres: de vegades
manté un lloguer durant uns anys, i més
tard n’obté la titularitat (en el cas d’edificis
com comissaries); o bé cedeix uns títols de
deute que el promotor, si vol, pot vendre a
una entitat financera (com en el cas de les
depuradores); també hi ha la possibilitat
que pagui un tant per usuari durant un
temps, fins a recuperar la titularitat (com en
les autovies); o bé és una entitat privada la
que gestiona un servei a canvi d’un cànon
per usuari (en hospitals, per a serveis no
assistencials). En tot cas, un element comú
a totes aquestes fórmules és que l’Adminis-
tració transmet als altres agents una part
important dels riscos de l’operació.

Ramon Vallés i Fort
Economista, Membre de la Comissió 

d’Economia Financera
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6 de febrer

Sessió de treball “Problemàtiques en la
valoració de l’inventari de la massa activa”,
organitzada pel Grup de Treball d’Admi-
nistradors Concursals del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
Joaquim Lladó, president d’Administradors
Concursals, i Sr. Melcior Viloca,  membre
del Grup de Treball.

7 de febrer

Seminari “Comptabilitat i fiscalitat de les
empreses constructores, immobiliàries i
UTES”,organitzat per la seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Gonzalo Rocafort, econo-
mista, cap d’equip de VIALEGIS; Sr. Artu-
ro Ventura, advocat, soci de VIALEGIS,
exadministrador AEAT; Sr. José María
Tocornal, inspecció tributària AEAT Giro-
na i Sr. Ángel Blesa, economista, soci
director VIALEGIS, excap d’inspecció
d’Hisenda.

7 de febrer

Sessió temàtica “Darreres modificacions
tributàries per a l’any 2006”, organitzada
per la Comissió d’Assessors Fiscals, a
càrrec del Sr. Jaume Barril, inspector cap
d’unitat regional d’inspecció.

8 de febrer

Conferència organitzada pel Club de Conjun-
tura, sobre “L’economia catalana al comença-
ment del 2006”, amb la participació del Sr.
Víctor Fabregat, Sra. Àngela Fernández, Sr.
Àngel Hermosilla, Sr. Joan Miquel Hernàn-
dez, Sra. Mercè Jou, Sra. Teresa Ollé, Sra.
Germani Rincón, Sr. Rafael Romero i Sr. Artur
Saurí. Va moderar l’acte el Sr. Jordi Goula.

9 de febrer

Presentació del número 2 del monogràfic
de comptabilitat i direcció “Anàlisi d’em-
preses”, organitzat per la Comissió de
Comptabilitat i ACCID, a càrrec del Sr. Toni
Mora, professor de la Universitat de Vic i
membre de la Junta de l’ACCID, i el Sr.
Emili Gironella, membre del Consell Asses-
sor de l’ACCID i coautor de la revista.

9 de febrer

Reunió de la Comissió d’Economistes
Sèniors en la qual el Sr. Josep Vila Abe-

lló parlarà sobre la “Tributació sobre la
Renda en el moment de la jubilació i
després”.

15 de febrer

Roda de premsa organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya per a la pre-
sentació de l’Informe Situació Econòmi-
ca Hivern 2006, a càrrec del Sr. Àngel
Hermosilla, economista i responsable de
la Secretaria Econòmica del Col·legi i de
l’Il·lustre Sr. Jordi Conejos, degà del
Col·legi.

20 de febrer

Acte de presentació del número 52 de la
Revista Econòmica de Catalunya, sobre
“Globalització, sectors productius i interna-
cionalització de l’empresa”, organitzat pel
CEC, a càrrec del Sr. Salvador Alemany,
conseller delegat d’Abertis Infraestructures,
SA, i del Sr. Francesc Granell, coordinador
del dossier d’aquest número de la revista.

20 de febrer

Acte de presentació del Tribunal Arbitral
Tècnic de Catalunya (TATC), organitzat per
la seu de Tarragona del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, a càrrec del Sr. Anto-
ni Serra Ramoneda, president del TATC;
del Sr. Lluís Maestre, president del Col·legi
Oficial d’Enginyers; del Sr. Antoni Terceño,
vocal president del Col·legi d’Economistes
de Catalunya a Tarragona i del Sr. Jordi Ber-
gadà, president de la demarcació de Tarra-
gona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
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21 de febrer

Sessió temàtica sobre “Règim sancionador
des de la perspectiva de la inspecció”,orga-
nitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals,
a càrrec del Sr. Jaume Cornudella, soci de
Landwell-Pricewaterhouse Coopers.

23 de febrer

Conferència sobre “Què fa un conseller del
Banc d’Espanya?: funcions, limitacions i anà-
lisi de les perspectives financeres de l’eco-
nomia espanyola”, organitzada per la
Comissió d’Economia Financera, a càrrec
del Sr. Guillem López Casasnovas, catedrà-
tic d’Economia de la Universitat Pompeu
Fabra i conseller del Banc d’Espanya.

23 de febrer

Inici del curs: “Dret bàsic per a Economis-
tes”, organitzat per la seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec de la Sra. Silvia Sorribas, advocada,
sòcia de Garrigues Advocats i Assessors
Tributaris.

28 de febrer

Conferència sobre “L’economia catalana
del coneixement”, organitzada per la
Comissió d’Economia del Coneixement
amb la col·laboració de Tertúlia Digital, a
càrrec del Sr. Ginés Alarcón, president del
Clúster per a la Innovació; Sr. Antoni
Garrell, president del Cercle per al Conei-
xement i Sr. Xavier Marcet, president del
Barcelona Breakfast. Va moderar l’acte el
Sr. Jordi Marín, vicepresident de la Comis-
sió d’Economia del Coneixement.

1 de març

Dinar col·loqui “Mercat Alternatiu Borsari
(MAB) per SICAV’s i Entitats de reduïda capi-
talització”, organitzat pel Fòrum Economis-
tes en Mercats Financers, a càrrec del Sr.
Josep M. Antúnez, director general de la
Borsa de Barcelona i del Sr. Antoni Giralt,
sotsdirector general de la Borsa de Barce-
lona. Va presidir l’acte la Dra. Montserrat
Casanovas, catedràtica d’Economia Finan-
cera i secretària de la Junta de Govern del
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

1 de març

Inici del “Curs de formació guia d’audito-
ria del REA. Cas pràctic i presentacions”,
organitzat per la seu de Tarragona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Jaime Loureiro Longueira,

economista auditor de comptes i membre
del ROAC.

6 de març

Sessió informal: “Incorporació de les NIC
a la normativa espanyola: anàlisi del nou
Codi de Comerç”, organitzada per la sec-
ció del REA a Catalunya, a càrrec de la
Sra. Soledad Moya, professora visitant a la
UAB, doctora en Administració i Direcció
d’Empreses per la UPF, coordinadora de
la Comissió per al seguiment de la refor-
ma comptable de l’ACCID.

6 de març

Presentació del número 2 del monogrà-
fic de Comptabilitat i Direcció “Anàlisi
d’Empreses”, organitzat per la seu de
Girona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec del Sr. Ferran Ter-
mes, president de l’ACCID i del Sr. Joa-
quim Rabaseda, catedràtic de la UdG i
coautor de la revista.

7 de març

Sessió temàtica sobre “La inspecció fiscal
en el sector immobiliari”, organitzada per
la Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec
del Sr. Ignasi Ciutad, cap d’equip d’ins-
pecció de l’Agència Estatal Tributària de
Barcelona del sector immobiliari.
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7 de març

Conferència “Novetats fiscals i legals d’in-
terès per als economistes assessors fiscals”,
organitzada per la seu de Girona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
Valentí Pich, economista, president del REAF.

8 de març

Cicle: El Pla d’Empresa. Tertúlia: “Fiscalitat
i seguretat social en la creació d’empre-
ses”, organitzada per la Comissió d’Asses-
sors en la Creació d’Empreses del Col·legi
d’Economistes de Catalunya. 

9 de març

Conferència inaugural del Cicle de Con-
ferències del primer semestre de l’any sobre
“Canvis i permanències en el model turístic
espanyol. De la qualificació a la diversifica-
ció”, organitzada per la seu de Tarragona
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Salvador Anton Clavé, director
de l’Escola Universitària de Turisme i Oci
de la Universitat Rovira i Virgili.

9 de març

Seminari “Fiscalitat dels no residents”,
organitzat per la seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. José María Tocornal, de la
inspecció tributària AEAT de Girona.

14 de març

Conferència “Estudis d’economia catalana
i pensament econòmic d’Ernest Lluch”,
organitzada per la seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Francesc Artal, economista i
patró de la Fundació Ernest Lluch. Va ser
presentat pel Sr. Esteve Gibert, president
del Col·legi d’Economistes de Catalunya a
Girona.

14 de març

Conferència sobre “Les perspectives
financeres 2007-2013 a debat”, organitza-
da per la Comissió Unió Europea, a
càrrec del Sr. Joan Colom, síndic major de
la Sindicatura de Comptes i el Sr. Joan
Lúria, subdirector general de Programació
Econòmica del Departament d’Economia
i Finances de la Generalitat de Catalunya.
Va moderar l’acte el Sr. Àlex Ruiz, vice-
president de la Comissió Unió Europea
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

16 de març

Presentació del llibre “Avatares de un bur-
gués de Barcelona” d’Antoni Serra Ramo-
neda, organitzada pel Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya i l’Editorial Planeta.
La presentació va anar a càrrec del Sr.
Jordi Nadal i Oller, catedràtic emèrit de la
Universitat de Barcelona.

20 de març

Presentació del treball “Competència en
xarxes i dissuasió de nous entrants en el
cas de les telecomunicacions”, organit-
zat per la Comissió d’Economia Indus-
trial del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec del Sr. Tommaso
Valleti, Imperial College London i CEPR.
La presentació va anar a càrrec del Sr.
Joan Calzada, UB & IREA i, els comen-
taris, els va realitzar el Sr. Iñigo Hergue-
ra (CMT i UCM).

21 de març

Sessió temàtica sobre “Projecte de Llei de
la reforma de l’IRPF”, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec de
la Sra. Montserrat Peretó, professora titu-
lar de Dret Financer i Tributari de la UAB
i de la Sra. Carme Jover, economista i pro-
fessora de Dret Financer i Tributari de la
UAB.

21 de març

Assemblea de col·legiats per a l’aprovació
de la liquidació dels comptes anuals de
l’exercici 2005 i presentació de l’informe
de gestió corresponent a l’exercici 2005
del Comitè de Normativa i Ètica Profes-
sional (CNEP).

23 de març

Conferència sobre “La responsabilitat dels
auditors”, organitzada per la secció del
REA Catalunya del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, a càrrec del Sr. Carlos Sahu-
quillo Tudela, economista, advocat i audi-
tor. Soci director general de Brosa. Va
moderar l’acte el Sr. Emilio Álvarez Pérez-
Bedia, economista, auditor, president del
comitè de direcció de la secció del REA a
Catalunya.
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27 de març

Conferència sobre “La nova Gran Via i
Plaça Europa a l’Hospitalet, una lectura
econòmica”, organitzada per la Comis-
sió d’Economia Territorial i Urbana, a
càrrec del Sr. Ramon Roger, director
general del Consorci per a la Reforma
de la Gran Via a l’Hospitalet. Va mode-
rar l’acte el Sr. Agustí Jover Armengol,
economista i consultor expert en temes
immobiliaris.

Documents de treball a disposició 
dels col·legaits
En aquest període s’ha posat a disposició dels membres del Col·legi
d’Economistes de Catalunya la documentació que segueix, que podeu
trobar a la pàgina web del Col·legi, a l’apartat corresponent:

– Documentació aportada pel Sr. Jaume Cornudella, soci de Landwell-
Pricewaterhouse Coopers, amb motiu de la sessió temàtica “Règim san-
cionador des de la perspectiva de la inspecció” del passat 21 de febrer,
organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada pel Sr. Ignasi Ciutad, cap d’equip d’inspecció
de l’Agència Estatal Tributària de Barcelona del sector immobiliari, amb
motiu de la sessió temàtica “La inspecció fiscal en el sector immobiliari”
del passat 7 de març, organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada pel Sr. Joan Colom, síndic major de la Sindi-
catura de Comptes, amb motiu de la conferència “Les perspectives
financeres 2007-2013 a debat” del passat 14 de març, organitzada per
la Comissió Unió Europea.

– Documentació aportada per la Sra. Montserrat Peretó, professora titular
de Dret Financer i Tributari de la UAB i la Sra. Carme Jover, economis-
ta i professora de Dret Financer i Tributari de la UAB, amb motiu de la
sessió temàtica “Projecte de Llei de la reforma de l’IRPF” del passat 21
de març, organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.



Treballem en grup / Aula d’Economia

Cursos destacats maig 2006
Model EFQM d’excel·lència 
empresarial
Durada: 16 hores
Dates: 4 de maig; 27 i 28 de juny de 2006
Horari: el 4 de maig de 10.00 a 14.00, 

la resta de dies de 09.00 a 15.00 hores

– Facilitar un alt nivell de comprensió sobre els 8 conceptes d’ex-
cel·lència i l’estructura dels diferents elements que componen
el Model Europeu d’Excel·lència. 

– Assegurar el coneixement de la lògica bàsica de les interrela-
cions del Model i de l’aproximació REDER. 

– Preparar els participants per poder avaluar organitzacions res-
pecte dels criteris i subcriteris del Model. 

– Establir un nivell d’enteniment comú sobre: els criteris del
model, el procés d’avaluació, el procés de consens, el procés
de puntuació. 

– Formar els participants en els coneixements necessaris per
poder obtenir llicències per a la formació.

Anàlisi i gestió d’inversions 
a l’empresa
Durada: 16 hores
Dates: 9, 11, 16 i 18 de maig de 2006
Horari: de 18.00 a 22.00 hores

L’anàlisi d’inversions serà sempre necessari i imprescindible en el
món empresarial; només tindrà sentit si, el qui participa en la deci-
sió, coneix les limitacions i el context en què s’ha d’aplicar. L’objec-
tiu d’aquest curs és dotar els alumnes del coneixement adequat per
poder analitzar, gestionar i avaluar les inversions que realitzen les
empreses i altres organitzacions en l’exercici de les seves activitats.
Els beneficis aportats per aquest curs permeten acostar els assis-
tents a la realitat de les situacions davant les quals s’enfronten les
empreses a l’hora de prendre una decisió d’inversió. Sense ser
un expert financer, els alumnes podran entendre les polítiques i
accions a considerar, prèvies i posteriors a un procés d’avaluació
d’inversions, així com l’ús de tècniques i elements necessaris per
al procés d’avaluació d’inversions, assegurant que es prenguin
les millors decisions en aquesta matèria.

Curs de control i auditoria interns
Durada: 24 hores
Dates: del 23 de maig al 15 de juny de 2006
Horari: dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 hores

Establir els conceptes fonamentals per a la creació i el desenvo-
lupament de l’Auditoria Interna i la revisió del Control Intern,
exposant els mètodes de treball i la planificació de l’activitat
d’auditoria i controls interns. 
S’incorpora un nou element en matèria de control com és l’evolu-
ció del concepte de control per arribar al control Self-Assessment. 

Anàlisis de riscos financers. 
Instruments de gestió i cobertura
(futurs, opcions, FRA, swaps,
warrants, estructurats...)
Durada: 16 hores
Dates: 30 de maig i 1 de juny de 2006
Horari: de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 hores

Anàlisi en detall de la nova Llei de
l’Impost sobre successions i donacions
Durada: 4,5 hores
Dates: maig del 2006

Altres cursos maig 2006
La responsabilitat dels administradors
Durada: 4,5 hores
Dates: 3 de maig de 2006
Horari: de 9.30 a 14.00 hores

Principis i normes comptables espanyoles versus
normes internacionals de comptabilitat (IAS/IFRS)
Durada: 16 hores
Dates: 9, 11, 17 i 18 de maig de 2006
Horari: de 17.00 a 21.00 hores

Nou Règim fiscal de les societats dedicades al lloguer
Durada: 12 hores
Dates: 16 de maig de 2006

Gestió pràctica de tresoreria
Durada: 32 hores
Dates: del 22 de maig al 19 de juny de 2006
Horari: dilluns i dimecres de 17.00 a 21.00 hores

Seminari de la declaració de l’Impost sobre societats 
de l’exercici 2005
Durada: 5 hores
Dates: 23 de maig de 2006
Horari: de 16.30 a 21.30 hores

SIX SIGMA. Control i millora dels processos de negoci
Durada: 12 hores
Dates: 23, 25 i 30 de maig de 2006
Horari: de 18.00 a 22.00 hores

Curs de preparació a l’examen pràctic d’accés al ROAC
Dates: maig del 2006
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La Administración
Concursal
Autors: Roberto Cortadas Arbat; 

Ignasi Llatjós Sanuy; 
Josep Capdevila Francàs;
Daniel Capdevila Dalmau

Editorial: Editorial Bosch SA

La promulgación de
la Ley Concursal
22/2003, de 9 de
julio, ha supuesto un
cambio radical en la
tradicional y vetusta
regulación de las
insolvencias. Una de
las figuras de nueva
creación, la de la

Administración Concusal, resulta mucho
más completa y compleja que la de los
órganos concursales de la anterior norma-
tiva. El régimen de sus funciones, faculta-
des y responsabilidades se halla dispersa
a lo largo de toda la ley e incluso acepta
remisiones a otras disposiciones. Por ello,
la presente obra busca aportar una visión
sistematizada de la figura de los adminis-
tradores concursales, analizando todas
aquellas cuestiones que atañen al desarro-
llo del cargo y a las consecuencias que de
él puedan derivarse.

Economia de butxaca
Autor: Josep-Maria Ureta i Buxeda

Editorial: Viena Edicions

Economia de butxaca
reuneix una selecció
dels millors articles
de Josep-Maria Ureta
publicats a El Perió-
dico de Catalunya
des del 1990 fins al
2005. Amb un estil
directe, extraordinà-
riament amè i ple

d’humor, l’autor ens aproxima d’una
manera insòlita a tot allò que sempre haví-
em volgut saber sobre l’economia, però
que ens feia massa mandra preguntar.
I és que només ell s’atreveix a esposar les
teories econòmiques parlant del Barça, a
descriure l’anàlisi del comportament dels
mercats citant el Quixot, a comparar els
grans magatzems amb la monarquia o a
explicar el funcionament de la borsa a
partir de l’oracle de Delfos...

El sector de contenidos
digitales: agentes 
y estrategias

Document 
d’Economia 
Industrial núm. 25

Autor: 
Carlos Guallarte Nuez; 
José R. Granger
Alemany; 
Pablo Rodríguez
Canfranc

Editorial: Centre d’Economia Industrial

Hemeroteca



Agenda
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Agenda maig 2006
ORGANITZA DIA HORA LLOC

Entitats col·laboradores

AULA D’ECONOMIA

COMISSIÓ D’ASSESSORS
FISCALS conjuntament
amb Centre d’Estudis
Financers 
i REAF

COMISSIÓ D’ECONOMIA
DE LA SALUT

COMISSIÓ D’ECONOMIA
DEL CONEIXEMENT
amb col·laboració
de Tertúlia Digital

COMISSIÓ
UNIÓ EUROPEA

FÒRUM ECONOMISTES 
EN MERCATS FINANCERS
I COMISSIÓ D’ECONO-
MIA DEL CONEIXEMENT

SECCIÓ REA CATALUNYA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA I SECCIÓ
REA CATALUNYA

SEU DE TARRAGONA

• 3 de maig 09.30 h Sala d’Actes
La responsabilitat dels administradors

• 4 de maig 09.00 h Aula 1
Model EFQM d’excel·lència empresarial

• 9 de maig 17.00 h Sala d’Actes
Principis i normes comptables espanyoles versus normes 
internacionals de comptabilitat (IAS/IFRS)

• 9 de maig 18.00 h Aula 2
Anàlisi i gestió d’inversions a l’empresa

• 23 de maig 18.00 h Aula 1
SIS SIGMA. Control i millora dels processos de negoci

• 23 de maig 16.30 h Sala d’Actes
Seminari de la declaració de l’Impost sobre societats 
de l’exercici 2005

• 23 de maig 17.00 h 2on 6a
Curs de control i auditoria interns

• 25 de maig 17.00 h Aula 2
Gestió pràctica de tresoreria

• 30 de maig 09.00 h Sala d’Actes
Anàlisi de riscos financers: instruments de gestió i cobertura 

• En preparació
Curs de preparació a l’examen pràctic d’accés al ROAC

• 2 de maig 18.00 h Sala d’Actes
Últimes novetats fiscals 2006
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 16 de maig 18.30 h Sala de 
Reunió interna Columnes

• 16 de maig 19.00 h Sala d’Actes
Presentació del llibre:
“Les prestacions privades en les organitzacions sanitàries públiques”

• 4 de maig 18.00 h Sala de 
Reunió interna Columnes

• 4 de maig 19.00 h Sala 
“Catalunya innovadora?” de Juntes

• 30 de maig 19.00 h Sala d’Actes
“Les relacions geoestratègiques de la Unió Europea”

• 10 de maig 14.15 h Sala d’Actes
Dinar col·loqui:
“Estratègies financeres i gestió d’una empresa tecnològica cotitzada: 
el cas d’INDRA”

• 10 de maig 19.00 h Sala 
Sessió informal: “Auditoria i empresa en concurs” de Juntes

• 4 de maig 17.00 h Seu 
“Renda 2005” de Girona

• 4 de maig 11.00 h Seu de Lleida
“Situació de la reforma comptable a Espanya”

• 9 de maig 16.30 h Seu de
“Impost de successions i donacions. Tarragona
Modificacions principals a la seva normativa”

• 25 de maig 19.00 h Seu de 
“Nou Pla General de Comptabilitat i NIC: Tarragona
impacte a les empreses”






