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Jordi Conejos
Degà

El Col·legi no assumeix ni es fa responsable del contingut dels
anuncis publicat en tot l’Informatiu.

El mes de setembre significa el retorn a l’activitat quotidiana, després del període de vacances. Per al Col·legi
d’Economistes és, a més, el moment d’acabar d’enllestir les activitats que les diverses comissions de treball, l’Aula d’E-
conomia o la Junta de Govern han previst dur a terme al llarg del darrer trimestre de l’any i que configuren l’activi-
tat habitual del nostre Col·legi. Entre aquestes activitats cal destacar la XI edició de la Jornada dels Economistes, El
paper dels economistes en els actuals reptes de la societat. Com en edicions anteriors, amb La Jornada dels
Economistes el Col·legi vol contribuir a la generació d’un debat econòmic pluridisciplinar, com també projectar els
economistes en el conjunt de la societat.

Al voltant d’aquesta Jornada, com cada any, el Col·legi organitza tot un seguit d’esdeveniments per complementar els
temes de contingut tècnic amb activitats més lúdiques. Així, en el transcurs del Sopar dels Economistes, que se cele-
bra tot just després de la Jornada, seran homenatjats els col·legiats que fa 25 anys que ho són; es lliuraran els premis
Joan Sardà Dexeus 2005 de la Revista Econòmica de Catalunya del Col·legi d’Economistes de Catalunya; es lliura-
ran els guardons dels Premis de Reconeixement 2005 al millor currículum universitari, a l’economista d’empresa de
l’any i al despatx professional d’economistes de l’any; i farem l’acte de nomenament dels nous col·legiats de mèrit.

Com cada setembre, l’Informatiu de l’Economista dedica la secció “L’interès més alt” a diversos aspectes relacionats
amb la formació dels professionals, entesa aquesta com l’instrument que permet que ens adaptem a l’evolució de la
nostra professió i del lloc de treball que desenvolupem mirant d’evitar l’estancament en la nostra qualificació profes-
sional, i fins i tot com a mesura preventiva davant de dificultats que pugui haver d’afrontar l’empresa o el mercat.

Enguany hem demanat a diversos col·legiats que opinessin sobre la necessitat de formació constant com a professio-
nals que se’ns planteja als economistes, com a autònoms, com a gestors d’entitats, d’empreses, d’administracions o
com a docents, i més tenint en compte que actualment la Societat del Coneixement implica un nou escenari i, per
tant, una nova manera d’organitzar-se, de gestionar.

Cada cop més ens hem de mentalitzar que l’obtenció del títol universitari, que permet formar part del Col·legi i exer-
cir com a economistes, és només el principi de la nostra carrera professional i no un final. A partir dels estudis uni-
versitaris comença un viatge exclusiu i personal de cadascú, en el qual, com a professionals, al llarg de la nostra
carrera, hem de tenir sempre els coneixements necessaris, hem de “saber”; hem de ser competents, “saber fer”, hem
de tenir les habilitats que calen per desenvolupar l’activitat professional que hem triat; i tenir l’actitud, el “voler fer”,
el compromís necessari per obtenir un resultat eficient. 

L’Aula d’Economia és l’òrgan encarregat de programar i dur a terme la política de formació continuada que la Junta
de Govern estableix, i que any rere any es posiciona com un centre de formació eficient i eficaç, i plenament consoli-
dada com a servei de formació als col·legiats. En la programació dels darrers anys s’ha fet un esforç per completar l’o-
ferta formativa per als economistes en les diferents àrees d’especialitat, i s’hi han introduït temes d’actualitat, amb
una filosofia basada a complementar l’oferta de formació ja existent a Catalunya i amb una visió de futur, tot inten-
tant avançar-se a les necessitats dels professionals amb un enfocament proactiu.

Enguany s’acompleix el 20è aniversari de la Revista Econòmica de Catalunya, amb 52 números editats, i el darrer
amb el dossier sobre “El sector de l’Audiovisual a Catalunya”, que heu rebut abans de les vacances d’estiu.

Al llarg d’aquests vint anys, la Revista Econòmica de Catalunya ha estat un instrument de difusió del pensament i
l’anàlisi econòmica contemporanis tot superant qualsevol restricció corporativa, amb la voluntat d’oferir al conjunt
de la societat catalana un instrument obert i flexible que transcendeix l’estricte àmbit professional i que té com a
voluntat fundacional inserir-se en el món empresarial i institucional.

Es tracta d’una revista editada íntegrament en llengua catalana que s’ha caracteritzat per la publicació d’articles teò-
rics i empírics relacionats amb l’economia catalana, contribuint, així, a l’enriquiment i actualització de la nostra
llengua. Tot plegat va fer que, el mes de maig del 1999, la Generalitat de Catalunya li atorgués la Creu de Sant Jordi.

El mèrit d’aquesta revista és del seu consell de redacció i, sobretot, del seu director, Martí Parellada, i correspon cer-
tament atorgar-los els mèrits aconseguits, mostrar-los el nostre agraïment i felicitar-los per aquests primers vint anys
d’existència de la Revista Econòmica de Catalunya.



Som molts els econo-
mistes que hem enfocat
la nostra carrera profes-
sional cap al món de
l’empresa, i molt sovint
ens hem demanat les
causes que influeixen o
han influït en el fet que

el nostre desenvolupament professional
hagi tingut més o menys èxit.

Els qui vivim l’empresa des del vessant
dels departaments que s’ocupen de les
persones sabem que no tot és qüestió de
sort. Sí, de sort cal tenir-ne, però sobretot
cal buscar-la, i els camins són diversos i
normalment complementaris És evident
que una dedicació adequada i fer una
bona feina són elements necessaris, però
no suficients. Dins l’empresa es viu un
procés de canvi molt ràpid impulsat fona-
mentalment pels avenços tecnològics, la
globalització dels mercats i l’evolució dels
sistemes de gestió i de producció. 

Avui dia hem d’adaptar-nos a l’evolució
de la nostra professió i del lloc de treball
que desenvolupem per evitar l’estanca-
ment en la qualificació professional, i fins
i tot com a mesura preventiva davant de
dificultats que pugui haver d’afrontar
l’empresa o el mercat.

Per això, hem d’incidir en els tres ingre-
dients principals que l’empresa busca en
els seus professionals: coneixements,
competències i actituds.

El primer, els coneixements, són el que
s’anomena “saber”, el conjunt de capaci-
tats necessàries per desenvolupar la nos-
tra activitat. També pot entendre’s com
allò “que podem fer” i és clarament a les
nostres mans. 

Acabar amb èxit uns estudis superiors
com ara la llicenciatura en Econòmiques
és imprescindible per fer el primer pas,
però tot seguit el camí és immens i la

necessitat d’estar al dia ens obliga a fer un
reciclatge permanent.  

El segon, les competències, són el “saber
fer”, les habilitats que calen per fer una
activitat. És la capacitat que tenim d’apli-
car els nostres coneixements a la solució
dels problemes que la feina de cada dia
planteja.

Les habilitats requerides per a un econo-
mista en l’empresa depenen de la mena
de tasca que desenvolupa. Normalment,
en l’economista d’empresa trobem tres
menes d’ocupacions: la tècnica, la geren-
cial i la mixta. A causa de la nostra forma-
ció generalista i amb vocació empresarial,
cada vegada és mes nombrós el grup d’e-
conomistes que accedeixen al tipus geren-
cial; ens centrarem, doncs, en aquestes
habilitats.

A l’empresa, valorem les relacionades
amb el desenvolupament i la direcció
de persones, el treball en equip i el
lideratge, sense oblidar les emocionals
–autoconfiança, integritat, comunicació,
col·laboració i cooperació–, que són les
que en el fons ens permeten aconseguir
l’excel·lència en totes les altres.

Si jo n’hagués de triar una que considerés
més important, com a resum de totes des-
tacaria la capacitat de relacionar-se, que
és l’habilitat que ens permet en cada
moment treure el millor de nosaltres
mateixos i dels nostres col·laboradors.

El tercer ingredient és l’actitud, que ha
d’estar orientada a l’obtenció d’un resultat
eficient. És el que s’anomena “voler fer”, el
compromís. Des de la nostra experiència,
els factors motivadors més importants per
a un economista que treballa a l’empresa
són el fet de sentir-se part de l’equip, el
reconeixement i la progressió professional.

El mitjà per millorar és la formació contí-
nua, entesa com un procés de potencia-

ció i desenvolupament de l’individu en
relació amb la seva professió.

El problema és que sovint no tenim una
visió prou àmplia per adonar-nos que
les coses estan canviant i que cal reci-
clar-se. El fet de treballar en una empre-
sa pot ser de gran ajuda, perquè hi ha
departaments de RRHH que general-
ment actuen com a orientadors. No obs-
tant això, la seva activitat normalment se
centra en el camp dels coneixements,
atès que el mercat és mes ampli i és més
fàcil organitzar activitats que en cap cas
interfereixen amb objectius estratègics
ni topen amb problemes de mentalitat,
cosa que pot passar quan es treballen
les habilitats.

El fet de pertànyer a un col·legi pro-
fessional ens dóna noves oportunitats
de formació i millora, tot i que –altre
cop– quasi sempre en l’àmbit del
coneixement.

Per avançar en el procés de millora cal
ser conscients del que individualment
necessitem i una cosa molt important:
reflexionar sobre nosaltres mateixos. En
aquest sentit, hem de plantejar-nos qui-
nes són les competències, enteses com a
conjunt de coneixements, habilitats i
actituds amb què comptem, i hem de
comparar-les amb les que en teoria hau-
ria de tenir l’ocupant del nostre lloc de
treball, ja que nosaltres som els qui
millor ho sabem. Aquesta reflexió serena
i sincera ens ha de dur a visualitzar el
“gap” que es produeix entre la nostra
realitat i la que el lloc que ocupem exi-
geix. El pas següent és omplir aquest
buit, sigui amb l’ajuda que ens puguin
facilitar les nostres organitzacions, les
empreses i el col·legi, o bé directament
per iniciativa pròpia. Així, doncs, hem
de ser proactius: la carrera professional
ens pertany, és nostra i hem de lluitar
per ella.

Carlos Marín Cascudo
Economista,

Director de Recursos Humans 
de Cementos Molins
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Especial formació

L’interès més alt

La formació permanent i les habilitats 
dels economistes directius d’empreses



L’entrada de ple en l’a-
nomenada societat del
coneixement implica, per
a professionals, empre-
ses, organitzacions, admi-
nistracions i de fet per a
les persones en general,
un nou escenari amb

nous paradigmes i unes noves variables,
és a dir una nova manera d’organitzar-se
i de gestionar.

Des de la perspectiva dels economistes
com a professionals, com a autònoms, com
a gestors d’entitats, d’empreses, d’admi-
nistracions o bé també com a docents,
necessitem adaptar les nostres capacitats
per tal de ser plenament competitius en
aquest marc.

Si caracteritzem aquest nou entorn com
de canvi accelerat basat en intangibles i
en el coneixement, en el qual els mercats
són ecosistemes que alguns caracteritzen
com l’era del client, amb nous models
d’organització i de negoci... s’arriba a la
necessitat d’articular un nou “manage-
ment” basat en 4 variables clau:
1. La Xarxa.
2. La innovació.
3. Les Tecnologies de la Informació 

i les Comunicacions (TIC).
4. El coneixement.

1. La Xarxa

Cal gestionar les xarxes. Cada cop més el
mercat és cocreat, les empreses són més
un entramat d’agents (proveïdors, clients,
partners, aliances, unions temporals,
joint venture...; el que s’ha anomenat
empresa virtual). Caldrà per tant desen-
volupar les habilitats, les capacitats, les
competències i les eines necessàries per a
poder adaptar-nos a aquest nou entorn.

2. La innovació

La globalització i les tecnologies impli-
quen que les possibilitats d’informació i
coneixement i la seva transmissió són
immediates i accessibles, per la qual cosa,
i entre altres raons, la competència es
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basa en la innovació. Solament sobre-
viurà en el mercat aquell que sigui capaç
de diferenciar-se, d’incorporar valor afe-
git, innovació, imaginació, creativitat...

3. Les TIC

El mitjà natural d’aquesta societat actual
són les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions. Dominar-les esdevé
essencial, com també la capacitat de defi-
nir estratègies basades en l’aposta tec-
nològica de manera interna, molt lligada
a guanys de productivitat, però també de
relació amb la cadena de valor de l’em-
presa, o com a sistemes d’informació per
a la presa de decisions...

4. El coneixement

El factor de producció rellevant en aques-
ta societat és el coneixement, per tant
caldrà gestionar el coneixement de mane-
ra intel·ligent i alineat amb els objectius
de l’empresa, i capitalitzar-lo.

Encara que simplificant, i esquematitzant
el context en què els economistes com a
professionals competim avui, caldrà que
la nostra formació estigui lligada a la
capacitació i l’adquisició de competències,
habilitats i eines com són les tecnologies
de la informació i les comunicacions (des
de tots els vessants), la gestió del conei-
xement i el capital intel·lectual, la gestió
de xarxes (aliances, associacions...), la
innovació, la gestió estratègica i del
canvi...

Jordi Marín Puigpelat
Vicepresident de la Comissió d’Economia

del Coneixement
Col·legi d’Economistes de Catalunya

Un economista d’estudis
En certs països, la ceri-
mònia per a la consecu-
ció del títol universitari
es denomina inici, per-
què no es tracta d’un
final, sinó del principi de
la carrera professional.
Comença llavors un viat-

ge exclusiu de cadascú, irrepetible, únic.
En emprendre el viatge per arribar a ser
un economista d’estudis, la primera cosa
que caldria posar a la bossa és entusiasme
i una estima, gairebé infantil, per la disci-
plina, quelcom que se suposa de molts
però que tenen bastants menys. D’un eco-
nomista d’estudis, se n’espera que sigui
fred, calculador, analític i dotat d’un cert
grau d’escepticisme davant el soroll pro-
duït per l’allau incessant de notícies dià-
ries. No obstant això, només l’entusiasme
per la disciplina donarà l’energia al viatger
per continuar cercant, traient l’entrellat i
dubtant de conclusions massa fàcils. 
Saber economia serà un requisit essencial, i
per a això els estudis hauran de ser ampliats.
Aquest entusiasme és aquí vital. Qui, sinó,
sacrificaria anys fent màsters, doctorats o
CEMFIs, allargant així la precària vida d’es-
tudiant en comptes de guanyar el sou tan
anhelat? Evidentment, una beca pot aplanar
el camí, però encara així, un estudi de post-
grau no deixa de ser un retard en la recolli-
da dels fruits materials de l’esforç acadèmic.
Com en tota travessia atzarosa, el vaixell
haurà de ser maniobrer. Per a això la mes-
tria en la matèria serà necessària però no
suficient. L’economista estudiós haurà de
tenir mà esquerra. A diferència d’altres tre-
balls on la interacció amb altres col·legues
és permanent, alternarà processos, de
vegades llargs, de solitària anàlisi amb
moments de més interacció i encàrrecs
sobtats del dia a dia. Els propis reptes
intel·lectuals i l’avidesa per la paternitat d’i-
dees, lícits i desitjables, de vegades hauran
de cedir al reconeixement del mèrit aliè.
La maniobrabilitat, la pot donar l’experièn-
cia, que és millor que sigui variada. Des
del treball en consultories especialitzades
fins en organismes reguladors, o cases de
borsa, tot pot cabre-hi. Serà preferible que
la formació postuniversitària es faci a l’es-
tranger, especialment en països de parla
anglesa. Canviar de país per un temps
suposa aprendre una altra manera de fer, i
això dóna obertura de visió. A més a més,
malgrat notables excepcions, l’anglès és la
llengua actual de l’economia des d’Adam
Smith, ja sigui per Edimburg, Cambridge o
Chicago. El domini de la llengua anglesa
ha d’estar sota la pell, perquè caldrà llegir
molts textos en aquest idioma. 
En un departament d’estudis hi haurà els
qui segueixen la conjuntura i els qui fan
investigacions d’anàlisi econòmica en pro-
funditat. Evidentment, el saber del segon

La formació dels economistes en la societat 
del coneixement



podrà estar més especialitzat, però dos fets
subjeuen. Davant la gran quantitat d’infor-
mació, la simple capacitat de síntesi no és
suficient. Caldrà un bon patró teòric que
inclogui el domini de l’econometria. D’altra
banda, quin bon economista podria no
tenir nocions de geografia o història? Qui
pot estudiar la borsa i els mercats en gene-
ral sense tenir interès en cap dels productes
o els serveis que ofereixen les empreses?
En darrer lloc, caldrà entendre i fer-se
entendre. Els bons filòsofs clàssics van ser
sobretot educadors, i no s’equivocaven. El
domini de la ploma i la retòrica són impor-
tants en aquesta tasca, però cal un tercer
element per ser un bon comunicador, que
és la humilitat. Partir no del fet que se sap
més, sinó que el qui escolta no té gaire
temps, que està molt ocupat i té el cap en
moltes guerres alhora. La humilitat
intel·lectual, que no confusió o insegure-
tat, no solament donarà capacitat d’auto-
crítica sinó també la capacitat d’acostar els
llaços per a una comunicació efectiva.
Així, la llista de l’equipatge és curta, però no
fàcil. Ampliació d’estudis, experiència inter-
nacional, sòlids fonaments de teoria econò-
mica i econometria, un domini efectiu de
l’anglès i experiència laboral prèvia, que no
perjudicarà. La mestria en la ploma i en la
retòrica, i els dots de comunicador en gene-
ral completaran la nostra motxilla. Un cop
completa, caldrà recordar les paraules màgi-
ques: entusiasme, tenacitat i humilitat. Entu-
siasme i tenacitat per vèncer les dificultats
del viatge. Humilitat per continuar aprenent,
per comunicar i per a l’autocrítica.

Jordi Singla
Servei d’Estudis de La Caixa

La necessitat 
de formació jurídica

Com deia un professor
de dret civil el primer
dia de classe, “els actes
més importants de la
vida de qualsevol perso-
na són regulats pel dret
i en depenen”, i a tall
d’exemple posava la ins-

cripció en el registre civil quan hi ha un
naixement, el matrimoni i si s’escau el
divorci, les donacions de béns i l’herència,
a més d’altres situacions com ara les inca-
pacitats, i acabava amb les actes d’inspec-
ció de l’agència tributària i com afecten el
patrimoni. 

A l’afirmació que el dret regula els actes
essencials de la vida de les persones, jo hi
afegiria que en el cas de les empreses
encara agafa més sentit i importància: tots
els actes essencials són emmarcats i regu-
lats pel dret, i això en el vessant mercan-
til, fiscal, concursal, etc. Des que es
constitueix un negoci o una associació
fins que es liquida, el dret dóna forma i
procediment a les actuacions i relacions
entre socis i tercers. 

La formació universitària de l’economista
se centra i aprofundeix, com no podria ser
de cap altra manera, en les assignatures de
caràcter financer, comptable, màrqueting i
d’economia de l’empresa. En canvi, assig-
natures jurídiques com són les de dret
civil, mercantil i laboral solen tenir menys
substància, ja que únicament es plantegen
en aquest cas introduir l’alumne, donar un
vernís a la matèria, fer-les servir com a for-
mació bàsica, ja que la majoria de sortides
professionals dels economistes no exigiran
aquests coneixements.

En canvi, per als economistes que es
dediquen a l’assessorament general de
l’empresa es fa imprescindible aprofun-
dir en les matèries de contingut jurídic,
ja que són coneixements essencials per
a un assessorament global de les entitats
i sense que això suposi suplantar el
jurista, que en continuarà essent l’espe-
cialista. De la mateixa manera, els juris-
tes que volen donar un assessorament
general a l’empresa necessiten comple-
tar els seus coneixements econòmics
bàsics per poder entendre la problemà-
tica que se’ls planteja, quotidianament, a
les companyies.

Si alguna cosa caracteritza un col·lectiu
professional és el llenguatge específic i
comú que els qui en són membres adop-
ten: és l’anomenat “argot professional”,
que els serveix per analitzar, definir, mati-
sar fets o situacions concretes. Els termes

“interlocutòria” “providència”, “diligèn-
cia” es fan gairebé incomprensibles per a
un economista i, no obstant això, són
necessaris per poder entendre el procés
concursal en què es pot trobar immersa
una empresa. De la mateixa manera, els
juristes donaran un significat que difereix
stricto sensu del sentit econòmic als ter-
mes “immobilitzat”, “fons propis”, “excep-
cions” o “incerteses”.

Actualment hi ha molts despatxos que es
plantegen la necessitat de ser multidisci-
plinaris per poder donar servei als seus
clients tant en aspectes econòmics com
jurídics, informàtics, d’enginyeria de pro-
cessos, etc. Però encara en aquests casos,
tots els integrants de l’equip han de poder
compartir un vocabulari i un diagnòstic de
les situacions, i per a això es requereix un
llenguatge comú que només es pot donar
amb una formació interdisciplinària com-
plementària a la universitària que cadascú
té de base. 

En conclusió, i a manera d’anècdota per-
sonal, comentar que fa alguns (bastants)
anys, en els meus primers treballs profes-
sionals com a economista, un jutjat de
Barcelona em va fer un encàrrec profes-
sional. A la sortida del jutjat vaig haver
d’anotar en una llibreta més de sis termes
que no havia arribat a entendre i que a
falta d’un altre recurs i per la pressa que
tot plegat corria vaig haver de resoldre
comprant un diccionari jurídic en una lli-
breria. Abans d’un any estava cursant la
carrera de dret, ja que considerava essen-
cial tenir més coneixement d’“aquelles
assignatures” que m’havien semblat
menys atractives durant la universitat. En
canvi, d’altres que m’havien semblat deli-
cioses per la seva complexitat tècnica, no
les he necessitat fins avui.

Actualment, la meva dedicació profes-
sional a la inversió en empreses no
cotitzades fa del tot imprescindible tenir
coneixements econòmics per poder
analitzar i valorar un Pla d’Empresa;
tenir coneixements d’auditoria per
poder delimitar l’abast d’una Due Dili-
gence i tenir formació jurídica per esta-
blir el marc d’actuació del pacte
d’accionistes, estatuts, ampliacions de
capital i tot el que comporta la incorpo-
ració d’un soci financer per poder
adquirir o vendre una empresa en un
procés de Build-up o de MBO. I a més
a més, en cadascun d’aquests camps,
cada dia es van incorporant aspectes
que requereixen nova formació i noves
habilitats que aporten valor a l’empresa
i a la societat en general. 

Àngels Roqueta 
Directora de Suma Capital 

Private Equity
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Com hauria de ser la for-
mació dels futurs econo-
mistes d’empresa? És una
bona pregunta de no fàcil
resposta. Ha canviat tot
tant des que jo vaig ser
estudiant! I el factor canvi
és una de les claus per

respondre a la pregunta; però n’hi ha d’altres
com ara que la formació dels economistes
ha de tenir molt en compte la realitat d’una
societat global cada cop més complexa que
exigeix molta flexibilitat i obertura mental.

Els ingredients de la formació són diver-
sos i tots ells es complementen. Però hi
ha uns aspectes previs per ser un bon
professional de l’economia, o de qualse-
vol altra professió. El primer que cal és
ser una persona que tingui clars uns
valors determinats: honradesa, serietat,
rigor, responsabilitat social... i això
comença ja a casa i a l’escola primària.
Atesa la complexitat de la societat es
requereix una àmplia formació general,
amb bones dosis de continguts d’humani-
tats. Un aprofundiment en matèries com

ara filosofia, història, psicologia i sociolo-
gia pot enriquir-nos i ser-nos molt útils.
Amb uns sòlids principis ètics, i amb una
bona base de coneixements generals, a la
qual cal sumar el domini de l’anglès,
alguna altra llengua, matemàtiques, i tec-
nologies de la informació, es té ja la base
per poder incorporar els coneixements
necessaris d’economia i de l’empresa. 

Crec que les nostres facultats d’Economia,
Empresarials, i les Escoles de Negoci ofe-
reixen una bona preparació. Segurament
haurien d’adaptar-se més a les tendències
del futur, posant èmfasi en tot el que es
relaciona amb la globalització: finances i
comerç internacional, geopolítica mun-
dial, organismes supranacionals, etc.

Ja hem dit que l’entorn que ens envolta és
complex, que exigeix respostes molt pro-
fessionals i molt fetes a mida; per això, la
formació general com a economista, cal
complementar-la aprofundint en l’especia-
lització corresponent en centres de presti-
gi, si és possible en altres països, i ajuda
també molt fer algun estada en empreses. 

En un món cada cop més global, crec que
és important poder estudiar part de la carre-
ra en un país, o uns quants. Això permet
entendre millor el que vol dir la diversitat de
cultures, visions diverses, interessos polítics,
econòmics, relacions internacionals, etc., a
part de teixir una xarxa d’amistats i contac-
tes que ens poden ser molt útils.

Fer màsters, o altres cursos, als EEUU, a
la Gran Bretanya, França, o Alemanya
està be. Però què us semblaria fer algun
curs d’especialització a SHANGHAI, o a
BANGALORE? I què en penseu, de buscar
feina durant algun temps en una empresa
multinacional d’aquests països? No obli-
deu tampoc la mobilitat i la formació per-
manent. A mi em sembla que el món del
futur va en aquesta direcció.

La formació dels futurs economistes d’em-
presa exigirà molt esforç i dedicació per-
sonal, però és un repte apassionant.
M’agradaria poder tornar a ser estudiant
per disposar, com a ciutadà i professional,
de les grans oportunitats de crear riquesa,
i de gaudir de les àmplies possibilitats que
ens ofereix aquesta societat del futur. 

Francesc Raventós
Economista

La formació dels economistes d’empresa. 
Recomanacions personals



presentin sistemàticament incidents con-
cursals a les qualificacions dels seus crèdits,
per part de l’Administració Concursal, quan
hi ha sentències de les audiències en sentit
contrari a les seves tesis, per tant, hauria de
facilitar-se el ràpid accés dels Administra-
dors Concursals a sentències que clarifi-
quin posicions controvertides de criteris
d’aplicació, la qual cosa redundaria en una
més gran eficàcia i reducció d’incidents.

3. Quan hi ha un cas de massa activa insu-
ficient o absència de massa activa, amb
tota la documentació sobre la insolvèn-
cia o absència de possibles accions de
reintegració presentada, s’hauria de
declarar la “inadmissió a tràmit”.

4. Els administradors concursals es troben
en constant procés de formació, a més
de mantenir un estret contacte amb els
jutges del Mercantil. Se’ls demana un
gran coneixement generalista sobre
matèries econòmiques i legals per a
reconducció o liquidació de les empre-
ses en crisi, objectivitat, independència,
poder de negociació, formació continua-
da, rapidesa de resposta i acció, alta res-
ponsabilitat i qualitat en les actuacions,
qualitats no exigides en el mateix grau a
altres professionals en actuacions d’ofici. 

Tot i que el Reial Decret 1860/2004 con-
templa que els administradors concursals
han de tenir una retribució justa, la reali-
tat és molt diferent. Tenint en compte que
a Catalunya un gran nombre d’empreses
és de reduïda dimensió, i que la massa
activa dels concursos presentats és insufi-
cient o inexistent, es proposa l’establiment
d’uns honoraris mínims revisables anual-
ment, quantificant-los i comparant-los
amb el seu cost-benefici social.
La situació actual dels administradors con-
cursals és injusta i insostenible. En la situació
actual la majoria d’administradors concur-
sals han de fer la seva feina gratuïtament i
a més pagar, a costa seva, les notificacions de
crèdits. La solució passa per la revisió del RD
1860/2004, procurant que qui insti al Concurs
aprovisioni una quantitat i que hi hagi una
dotació pressupostària anual revisable, amb
càrrec als pressupostos generals de l’Estat.
Els representants del Consejo General del
Poder Judicial han rebut positivament les
propostes.
Finalment, informar-los que s’ha constituït
un Grup de Treball Intercol·legial, en què
a més del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, hi participen el Col·legi d’Advocats
de Barcelona, el Col·legi de Titulats Mer-
cantils de Barcelona, i el Col·legi de Cen-
sors Jurats de Comptes de Catalunya, amb
la finalitat d’unificar esforços i donar una
imatge comuna davant la present situació
dels administradors concursals. 
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Les sol·licituds d’accés
al Torn d’Actuació 
Professional s’han de
presentar a la Secretaria
del Col·legi abans del
setze d’octubre

El Torn d’Actuació Professional (TAP) és
el servei que té establert el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, des de l’any 1989,
amb l’objectiu d’oferir professionals espe-
cialitzats i amb experiència, agrupats en
especialitats diferents, a les empreses i
institucions que necessitin un economista
per a una actuació puntual, que per
exemple requereixi un dictamen, un estu-
di o una valoració per part d’un expert
independent en matèria econòmica. La
bona actuació dels perits i la correcta apli-
cació de la normativa són supervisades
per la Comissió Rectora del TAP adscrita
al Comitè de Normativa i Ètica Professio-
nal que actua per delegació de la Junta de
Govern del Col·legi d’Economistes.
L’entrada en vigor de  l’actual Llei d’Enju-
diciament Civil i posteriorment la Llei
d’Administració Concursal han variat subs-
tancialment el paper dels economistes a
l’hora d’actuar com a pèrit o administrador
concursal. La nova Llei estableix que el
jutge podrà designar un pèrit, de comú
acord entre les parts o mitjançant les llistes
facilitades pels col·legis professionals.
Per això, la Comissió Rectora del Torn
d’actuació professional promociona les
diverses llistes que configuren el Torn
d’Actuació Professional entre diversos
col·lectius de professionals –advocats,
procuradors...–, i en diverses institucions
–Registre Mercantil, Tribunals Arbitrals, a
cadascun dels 300 jutjats, entre jutjats de
primera instància, d’instrucció, social,
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
i Tribunals Mercantils–.
Els requisits per formar part de cadascuna
de les llistes temàtiques del TAP, els
podeu trobar als annexos del seu Regla-
ment, a la pàgina web del Col·legi, a l’a-
partat del Torn d’Actuació Professional.
Podeu demanar més informació a la Secreta-
ria del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Els representants del grup de treball d’economistes
administradors concursals es reuneixen amb 
el Consejo General del Poder Judicial

Notícies

A l’Informatiu del novembre de l’any 2005
amb motiu del 1r any d’aplicació de la Llei
22/2003, Concursal, comentàvem les man-
cances de la seva aplicació. A data d’avui
no s’aprecien canvis en una situació que,
des del punt de vista de l’administrador
concursal, podria ser insostenible.
El Grup de Treball d’Economistes Adminis-
tradors Concursals, a més de programar
activitats formatives per a la requerida for-
mació continuada dels administradors con-
cursals, ha iniciat una sèrie de contactes
amb representants de partits polítics i de
l’Administració, com també amb adminis-
tradors concursals pertanyents a altres
col·legis professionals, per tal de fer-los arri-
bar les preocupacions i les possibles actua-
cions per solucionar-les, en especial pel
que fa al cobrament dels casos amb massa
activa insuficient o absència de massa.
El passat mes de març, representants del
Grup de Treball d’Economistes Administra-
dors Concursals van fer una visita al Secre-
tari d’Estat de Justícia, on van presentar
l’Informe elaborat per aquest Grup de Tre-
ball sobre el funcionament del nou sistema
concursal per a l’avaluació dels resultats de
l’aplicació de l’aranzel dels administradors
concursals segons estableix la disposició
addicional única del Reial Decret 1860/2004.
Aquest primer contacte va donar peu que
el mes de juny els representants del Grup
de Treball d’Administradors Concursals
tornessin a Madrid, aquesta vegada per
reunir-se amb els vocals de la Comissió
Mercantil del Consejo General de Poder
Judicial, el Sr Javier Martínez i la Sra Mont-
serrat Comas, acompanyats del magistrat
don Alberto Arrobas. Aquesta reunió, com
l’anterior, va ser promoguda pel senador
portaveu de Justícia de l’Entesa Catalana de
Progrés al Senat, Sr Miquel Bofill, que va
facilitar una trobada agradable i positiva.
En aquesta trobada, van exposar els seus
punts de vista sobre la Llei Concursal
plantejant certes preocupacions i necessi-
tats que encara no s’han resolt, i que en
síntesi són les següents:
1. La societat espanyola no té cultura con-

cursal, no coneix la capacitat de recon-
ducció empresarial que té la Llei
Concursal, la identifica en gran mesura
amb la liquidació, i es desconeix que la
correcta aplicació de la Llei en el
moment oportú i sense demores podria
evitar el tancament d’empreses que,
amb la gestió d’Administradors Concur-
sals i Auditors, tindrien opcions de futur. 

2. Cal que els anuncis de concurs s’agilitzin
i abarateixin, i s’haurien de simplificar, en la
mesura que sigui possible, els tràmits amb
els concursos abreujats. Resulta incom-
prensible que la Seguretat Social i Hisenda



A l’anterior previsió de l’IEBE (2n trimestre
del 2006) es va preveure que l’IBEX-35 tan-
caria al juny al voltant dels 12.000 punts.
Efectivament, s’han acomplert les expecta-
tives més pessimistes d’aquesta previsió i
l’IBEX-35 ha tancat al mes de juny als
11.548 punts. 
L’IEBE corresponent al 3r trimestre de l’any
preveu el tancament al voltant dels 11.700
punts, essent la previsió més pessimista
d’11.300 punts i la més optimista de 12.000.
Els possibles augments dels tipus a curt
termini ja es troben descomptats en la
borsa, si bé els tipus a llarg termini tenen
encara un recorregut alcista que podria fer
més atractiva la renda fixa.
Encara que els resultats empresarials conti-
nuen essent favorables, el factor que més
incertesa incorpora a l’activitat borsària és el

creixement econòmic nacional acompanyat
d’una desacceleració del sector immobiliari.
Al contrari, això també suposaria que la
borsa tingués menys alternatives atractives
d’inversió en poder beneficiar-se d’aquest
esdeveniment, especialment tenint en comp-
te que encara existeix liquiditat al mercat.
També l’elevat endeutament de les famí-
lies incorpora un factor d’incertesa que
cal considerar.
Tot plegat ha ocasionat que els experts que
han participat en l’IEBE del tercer trimestre
del 2006 prevegin volatilitats més grans, a
què el mercat s’haurà d’acostumar.
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L’IEBE del 3r trimestre preveu que l’IBEX-35 
a 30 de setembre se situarà en 11.700 punts



Lliurament de diplomes
de la 17a promoció del
Màster d’Especialització
Tributària

El passat dia 6 de juliol, en el decurs d’un
sopar organitzat al Círculo Ecuestre, es va
celebrar el lliurament de diplomes de la
17a edició del Màster d’Especialització
Tributària. L’acte va comptar amb la
presència, entre d’altres, de Montserrat
Ballarín, regidora d’Educació i Hisenda
de l’Ajuntament de Barcelona, d’Eudald
Vigo, cap d’Inspecció dels Serveis Tribu-
taris de la Direcció General de Tributs del
Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya i de Valentí Pich,
president del Registre d’Economistes
Assessors Fiscals.

En els breus parlaments que es van fer es
van felicitar tots els alumnes d’aquesta
promoció per haver obtingut el títol. En la
seva intervenció, Montserrat Ballarín va
destacar la importància de la formació
continuada al llarg de la vida per a qui es
dedica a aquesta professió, i va parlar de
la Hisenda local, assenyalant que tot i que
no hi van a parar els tributs més impor-
tants –de cada un euro que es paga tan
sols hi corresponen 10c–, l’Ajuntament de
Barcelona intenta posar les coses fàcils als
contribuents mitjançant eines com la car-
peta del ciutadà, que fomenta una relació
directa i senzilla entre Administració i ciu-
tadans. Eudald Vigo es va referir en la
seva intervenció a la concòrdia existent
entre les diferents administracions tributà-
ries, i va animar els alumnes d’aquesta 17a
edició a considerar la possibilitat de dedi-
car-se a l’assessorament  al contribuent,
però des de la banda de l’Administració.

Àngel Segarra, president de la Comissió
d’Assessors Fiscals i membre de la Junta
de Govern del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, va animar els alumnes a parti-
cipar en les activitats organitzades per la
Comissió d’Assessors Fiscals, que realitza
activitats de suport als professionals de
l’Àrea Fiscal.  

Responsabilitat civil
professional 
per a economistes
Els economistes es troben cada vegada
més exposats a la possibilitat de ser objec-
te de reclamacions efectuades pels seus
clients. A més, l’entorn legal es va endu-
rint en tots els àmbits, amb un coneixe-
ment creixent de les possibilitats de
recórrer a procediments judicials com a
mitjà que permeti recuperar les pèrdues.

La pòlissa Responsabilitat Civil Professio-
nal garanteix el pagament de les indem-
nitzacions per danys i perjudicis derivats
d’errors i omissions professionals, com
també les despeses de defensa.

– Garanties:
1. Errors i/o omissions.
2. Defensa jurídica de l’assegurat.
3. Extensió de garanties incloses:

3.1. Pèrdua de documentació.
3.2. Infidelitat d’empleats.
3.3. Drets de la propietat intel·lectual.
3.4. Compensació per assistència a judici.
3.5. Noves adquisicions (si la societat

assegurada adquireix una nova
entitat, quan aquesta no representi
més del 5% dels actius de l’assegu-
rat, quedarà automàticament cober-
ta per la pòlissa, a partir de la data
de comunicació).

3.6. Període informatiu.

Les persones interessades a subscriure la
pòlissa hauran de complimentar un qües-
tionari que els farem arribar per fax o
correu electrònic.

Pel que fa als qui ja la tenen contractada,
atès que venç el proper 1 de novembre,els
informem que entre els mesos de setem-
bre i octubre se’n tramitarà la renovació.
Com cada any, es faran arribar els corres-
ponents qüestionaris per fer el trasllat de
les noves condicions.

Per a qualsevol dubte o consulta, restem a
la seva disposició.

Laura Domínguez
Tel. 93 505 33 33
Fax. 93 202 03 19
ldominguez@gdsseguros.com

Obert el període 
d’inscripció 
a la 18a edició del
Màster d’Especialització 
Tributària
Formació completa i rigorosa per poder
exercir com a assessor fiscal

Us informem que ja s’ha obert el període
d’inscripció per a la propera edició del
màster d’Especialització Tributària que s’i-
niciarà el mes d’octubre, i que com cada
any hem fixat com a objectius primordials
que els nostres alumnes assoleixin els
coneixements suficients per poder exercir
amb un alt grau de qualificació les tasques
pròpies de l’assessoria fiscal. Per aconse-
guir aquest objectiu comptem amb la
col·laboració d’un professorat format per
professionals de prestigi reconegut que
provenen de diferents àrees, i que en una
gran part són economistes assessors fis-
cals amb una àmplia experiència profes-
sional, com també hi ha professionals que
desenvolupen la seva activitat en l’Admi-
nistració Tributària, i advocats.

Des de fa 18 anys el nostre Col·legi, mit-
jançant l’Aula d’Economia, conscient de la
importància de l’especialització en el
camp de l’assessorament fiscal i de la for-
mació continuada que necessiten els pro-
fessionals d’aquest àmbit, organitza
anualment aquest màster que s’ha anat
consolidant amb el pas del temps com un
punt de referència dins l’oferta formativa
d’aquesta especialitat.

El màster, homologat pel Registre d’Eco-
nomistes Assessors Fiscals (REAF), es basa
en aplicacions conceptuals dels diferents
impostos i en la legislació que els és apli-
cable, i es fonamenta especialment en la
resolució de casos pràctics que permetin
entendre i saber aplicar les explicacions
donades. 

Si ho desitgeu ja us podeu inscriure a l’edi-
ció que començarà el proper 19 d’octubre,
però si el que voleu és més informació,
podeu adreçar-vos a l’Aula d’Economia del
Col·legi (Marta Ruiz) al telèfon: 934 161 604
ext. 214.
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Signat un conveni de
col·laboració amb la
UPF per a la realització
d’un Programa de
Postgrau en Auditoria
El passat dia 6 de juny es va signar un
conveni de col·laboració entre el Col·legi
d’Economistes de Catalunya i la Universi-
tat Pompeu Fabra (UPF) per a la realitza-
ció conjunta del Programa de Postgrau en
Auditoria.

El Postgrau pot dispensar de la prova de
capacitació teòrica d’accés al ROAC, en el
cas que es tingui la llicenciatura en ADE,
en Ciències Econòmiques o en Empresa-
rials (Empresa).

Aquest acord s’ha signat per incrementar la
qualitat dels cursos d’accés a l’auditoria
que el Col·legi imparteix des de fa més de
25 anys, ja que la nostra experiència se
suma a la de la UPF, que també fa anys que
prepara màsters i postgraus d’aquest tema.

A més, l’experiència de la UPF permet
una més gran flexibilitat en la relació amb
els participants, ja que el postgrau es pot
cursar de tres maneres diferents: presen-
cial, semipresencial i en línia, la qual cosa
el fa molt adaptable a les necessitats de
qualsevol possible assistent. 

La modalitat presencial fomenta la interac-
ció entre els participants mitjançant la dis-
cussió i resolució de casos pràctics en
equip, juntament amb l’exposició de con-
ceptes teòrics per part dels professors. 

L’edició semipresencial permet que els
participants puguin aclarir els dubtes i dis-
cutir els casos pràctics ja preparats amb la
realització, un cop al mes, de mòduls de
classes sempre en divendres per la tarda o
dissabte pel matí. Entre sessions, el parti-
cipant disposa d’un tutor coordinador que
resol qualsevol dubte o consulta referent
a les diferents assignatures. 

Pel que fa a l’edició en línia el mètode
didàctic que segueix situa el participant en
el centre del procés d’aprenentatge perquè
sigui ell qui marqui el seu propi ritme d’es-
tudi i construeixi el seu propi coneixement.
Per assolir aquest objectiu el programa
segueix tres premisses fonamentals:
– La facilitat d’accés a la informació.
– L’establiment d’un diàleg didàctic guiat.
– Un procés d’avaluació continu i perso-

nalitzat.

Tots els col·legiats gaudiran d’un descomp-
te del 10% en l’import de la matrícula.
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La Junta de Govern signa un conveni 
de col·laboració amb la Fundació Abadia de
Montserrat

El passat dimecres 13 de juliol els mem-
bres de la Junta de Govern es varen
desplaçar al monestir de Montserrat per
signar un acord de col·laboració entre
ambdues institucions amb l’objectiu de
fomentar el patrimoni artístic i cultural
de l’Abadia de Montserrat entre els
col·legiats. En la signatura del conveni,
els membres de la Junta de Govern van
aprofitar per visitar el museu i la basíli-

ca, així com per mantenir una audiència privada amb l’abat de Montserrat, pare
abat Josep Maria Soler, acompanyat del pare prior i del director de la Fundació
Privada Abadia de Montserrat, Josep Cinca, que es va desenvolupar en un clima
cordial i amè i que va servir per a conèixer i aproximar ambdues institucions.

En aquest conveni el Col·legi es compromet a promocionar els actes i les acti-
vitats de la Fundació de Montserrat, com també a donar a conèixer el patrimo-
ni artístic i cultural de l’Abadia.

Amb la signatura d’aquest conveni els col·legiats podran gaudir d’uns descomp-
tes, quan s’identifiquin com a membre del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
abans de realitzar el pagament:
– Un descompte del 10% en reserves d’allotjament. Hotel Abat Cisneros i Cel·les

Abat Marcet (estada mínima obligatòria dos dies, els descomptes no tindran vali-
desa en les dates de temporada alta especificades en les tarifes generals).

– 10% de descompte en el paquet Montserrat Visita, que inclou:
– Bitllet d’anada i tornada amb el cremallera de Montserrat o l’aeri.
– Una àudio guia. 
– Entrada al Museu de Montserrat. 
– Entrada a l’Espai Audiovisual. 
– Mapa i guia del Museu a l’Aire Lliure. 
– Degustació de licors típics de Montserrat. 
– Dinar.
– Exteriors del Santuari, Escolania, Verge de Montserrat...
– Descomptes en els funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova.

– 2 x 1 en la compra del paquet Montserrat Cultura:
– Una àudio guia. 
– Entrada al Museu de Montserrat. 
– Entrada a l’Espai Audiovisual. 
– Mapa i guia del Museu a l’Aire Lliure. 

Dades informació i reserves: Central de Reserves de Montserrat, SAU. 
Departament Comercial i de Reserves: Tel. 938 777 701 Fax: 938 777 724
e-mail: reserves@larsa-montserrat.com

Noves oficines de la Direcció General de Tributs 
de la Generalitat de Catalunya en les dependències
dels registres mercantils
La Direcció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya ens ha informat que, amb
la voluntat d’apropar l’Administració Tributària de Catalunya als ciutadans i a les empre-
ses, tenen previst obrir cinc noves oficines liquidadores dins de les dependències del
registres mercantils de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i també en les dependèn-
cies del Registre de la Propietat de Ripoll. De moment ja funcionen l’oficina de Barce-
lona i la de Ripoll, i s’espera que els propers mesos facin la resta.
Aquestes noves oficines en els registres mercantils tenen competències per a la pre-
sentació de documents relacionats amb les operacions societàries, com també pel que
fa a la transmissió de vehicles usats.



CUOTAS

Miembro del REAF: 325 f
Colegiados: 350 f
No colegiados: 400 f
Acompañantes: 200 f

La cuota incluye: asistencia a las sesiones 
científicas, documentación, almuerzos,
cenas y programa de actividades general.

RESERVA DE ALOJAMIENTO 

(Precios por habitación en alojamiento 
y desayuno IVA incluido)

Precios por habitación: Individual Doble

Huerto del Cura**** 104.75 f 116.52 f

Milenio*** 87.10 f 96.51 f

Tryp Ciudad de Elche*** 84.53 f 94.16 f

Portamaris Alicante***  94.16 f 103.58 f

FORMA DE PAGO:

Transferencia bancaria a: Caja de Ahorros 
del Mediterráneo 
Nº de cuenta: 2090 4204 510040370771.

PROGRAMA

Miércoles 22 de noviembre 
18:00 h. Registro y entrega de credenciales 
20:00 h. Cóctel-cena de bienvenida

Jueves 23 de noviembre 
8:30 h. Registro y entrega de credenciales

9:30 h. Inauguración Oficial
Fernando González-Moya Rodríguez de Mondelo 
Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España 
Francisco Menargues García 
Decano del Colegio de Economistas de Alicante
Valentí Pich Rosell
Presidente del REAF 

10:00 h. Conferencia inaugural 
Carlos Ocaña Pérez de Tudela 
Secretario de Estado de Hacienda
Gerardo Camps Devesa 
Conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana

11:00 h. Pausa-café.

11:30 h. ‘Aspectos prácticos de la reforma del Impuesto sobre Sociedades IRNR’
Ponente: José Antonio López-Santacruz 
Subdirector General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas
Moderador: Jesús Sanmartín Mariñas 
Vocal del Consejo Directivo del REAF
Presentador: José Mª Coma Martorell 
Vocal del Consejo Directivo del REAF

12:45 h. Sesiones paralelas
Sala A. ‘El papel de los asesores en la prevención del blanqueo de capitales’
Ponente: Luis Manuel Rubí Blanc 
Socio Rubí Blanc Abogados 
Moderador: Antonio Rosado Cerrato 
Vocal del Consejo Directivo del REAF
Presentador: Amadeo Sala Cola
Vocal del Consejo Directivo del REAF
Sala B. ‘Consecuencias de la Ley de Sociedades Profesionales
Ponente: Antonio Hernando Vera
Diputado del PSOE
Moderador: Rodolfo Molina Stranz
Vocal del Consejo Directivo del REAF
Presentador: Leopoldo Pons Albentosa
Vocal del Consejo Directivo del REAF

14:00 h. Almuerzo de trabajo. Hotel Huerto del Cura

16:00 h. ‘Los asesores ante las reformas de Renta y Sociedades’
Ponente: Juan José Lagares Gómez-Abascal 
Vocal del Consejo Directivo del REAF
Moderador: Rodolfo Molina Stranz
Vicepresidente del REAF
Presentador: Juan Carlos Zárate López de Juan Abad
Vocal del Consejo Directivo del REAF

17:15 h. Sesiones paralelas
Sala A. ‘Base imponible versus resultado contable a la luz de las reformas’
Ponente: Nuria Batlle Santanach
Economista Asesor Fiscal
Moderador: Francisco Castellano
Vocal del Consejo Directivo del REAF
Presentador: Salvador Marín Hernández
Decano del Colegio de Economistas de Murcia
Sala B ‘Los asesores ante las novedades en los procedimientos 
de gestión e inspección’
Ponente: Andrés Sánchez Pedroche
Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario
Moderador: Juan José Lagares Gómez-Abad
Vocal del Consejo Directivo del REAF
Presentador: Juan Manuel Toro Fernández
Vocal del Consejo Directivo del REAF

19:30 h. Programa social

21:00 h. Cena temática

Viernes 24 de noviembre
9:30 h. ‘La prevención del fraude: medidas legales y de organización’
Ponente: Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo
Director General de Inspección. AEAT
Moderador: Antonio Campos Melenchón
Delegado de la AEAT en Alicante
Presentador: Francisco Menargues García
Decano del Colegio de Economistas de Alicante

11:00 h. Pausa-café

11:30 h. ‘Aspectos esenciales del nuevo IRPF’

Ponente: Bernardo Vidal Martí 
Subdirector General de Impuestos sobre las Rentas de las Personas Físicas
Moderador: Federico Varona  García
Presidente de la Comisión de Fiscal del Colegio de Valencia
Presentador: Francisco Ropero Parra 
Presidente de la Comisión de Fiscal del Colegio de Alicante

13:00 h. Conferencia de clausura
José Manuel de Bunes Ibarra
Director General de Tributos

13:45 h. Acto de clausura
14:00 h. Almuerzo
16:30 h. Programa social

Colabora:

Organiza:



Cal recordar què és la Sindicatura de
Comptes de Catalunya... Fem-ne cinc
cèntims.
La Sindicatura de Comptes de Catalunya
és una institució històrica amb uns orígens
que es remunten al segle XIII, quan es van
instituir els “oïdors de comptes” amb la
funció expressa de controlar la gestió dels
cabals públics. Va ser només fa vint anys,
el 1984, que adoptà caràcter d’institució
estatutària dins de l’organització del nostre
país, amb la finalitat de garantir el bon ús
del poder econòmic que els ciutadans
deleguen als seus organismes de govern. 

feina bàsica que desenvolupem, la fiscalit-
zació, a través dels set departaments que
actualment cobreixen totes les institucions
públiques catalanes. Dins d’aquesta
estructura, l’apartat relatiu al control muni-
cipal és una de les àrees que ha experi-
mentat un impuls més espectacular...
Parlem d’uns 940 municipis als quals
estan vinculats al voltant de 2.300 institu-
cions que cal fiscalitzar, i que exigeixen
una anàlisi dirigida a les problemàtiques
que habitualment preocupen la societat:
impacte positiu o negatiu de la inversió en
sanitat, polítiques socials, educació, etc. 
Des d’aquest punt de partida, la Sindica-
tura de Comptes procura evolucionar jun-
tament amb les necessitats de la societat
catalana dins dels marges que la llei té
contemplats per desenvolupar el nostre
servei.

Quins són els procediments per a l’elec-
ció dels treballs que fa la Sindicatura?
La Llei de la Sindicatura ens assenyala
unes tasques de fiscalització obligatòries
que la institució ha d’executar amb uns
terminis i continguts clarament establerts.
A més, elaborem un Pla de Treball Anual
que es comunica al Parlament i que es fa
públic, en el qual es fixen objectius i
directives per a cada any en funció de les
necessitats que avaluem com a més
importants. Igualment, assumim els tre-
balls d’ofici decidits pel Ple, com també
encàrrecs per Llei o Resolució del Parla-
ment i col·laboracions en treballs d’altres
institucions de control com el Tribunal de
Comptes espanyol o europeu. 
Voldria destacar que, actualment, a més
d’assolir les tasques que ens són pròpies
com a institució de control, dins dels nos-
tres objectius principals hi ha la realització
d’auditories operatives perquè la nostra
feina no es limiti únicament a l’avaluació
de la legalitat, sinó que a més es pugui
determinar quina és l’eficàcia de la despe-
sa pública. M’agrada parlar del value for
money dels britànics. Suposem que tot el
procés de recaptació, contractació, etc. és
correcte, ara el que hauríem de saber és si
es podria haver fet millor, fer un control
dels procediments vers la qualitat. Només
quan tens la possibilitat de realitzar una
anàlisi de la despesa respecte dels resul-
tats obtinguts es poden fer arribar millores
que acabaran essent clau per a la societat:
reduccions de llistes d’espera pel que fa a
la sanitat, disminució del fracàs escolar...

El 2004, quan va començar el seu man-
dat, es van produir diversos canvis en
la composició del Ple de la Sindicatu-
ra, comenti’ns quins van ser els més
importants.
El primer canvi va ser el nomenament de
cinc nous síndics dels set que componen
el Ple de la Sindicatura de Comptes. De
tota manera, el més significatiu ha estat la
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Entrevista

Entrevista a Joan Colom i Naval,
síndic major de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya
“La Sindicatura de Comptes procura evolucionar
juntament amb les necessitats de la societat
catalana”
Joan Colom vol dur a terme, durant el seu mandat al capdavant de la Sindi-
catura de Comptes de Catalunya, un esforç de renovació d’aquesta institució
per tal que esdevingui moderna, àgil i capaç de respondre a les necessitats de
la societat actual. Una mostra és la recent inauguració de la nova seu de l’òr-
gan fiscalitzador, dues plantes a l’edifici Blue Building de la Vila Olímpica de
Barcelona, que aviat acolliran els 135 treballadors a què vol arribar la Sindi-
catura amb l’increment de plantilla autoritzat pel Parlament de Catalunya.

Quines són les principals àrees de tre-
ball o activitat que desenvolupa la Sin-
dicatura?
La raó de ser de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya es troba en la nostra tasca
de fiscalització de la regularitat dels proce-
diments pressupostaris i la seva execució
per totes les institucions que componen el
sector públic de Catalunya. També és clau
el nostre paper en la instrucció d’expe-
dients per a l’exigència de responsabilitat
comptable, feina que correspon a una
delegació directa del Tribunal de Comptes
d’Espanya a la nostra institució. A més,
participem habitualment en l’elaboració,
per exemple, de dictàmens tècnics d’àmbit
econòmic i financer, comptable, de gestió,
etc., per al Parlament i altres organismes
públics que ens ho demanin. En aquesta
línia també cal destacar que cada vegada
més la nostra feina s’encamina cap a la
prevenció de possibles irregularitats a tra-
vés de l’estreta col·laboració amb les insti-
tucions públiques i també en altres àmbits,
com pot ser la nostra feina dins de l’Acord
de Transparència i autolimitació de despe-
ses electorals signat pels partits polítics o
les nostres competències dins dels proces-
sos electorals d’àmbit català.

Quina és la importància relativa que
té cadascuna d’aquestes àrees dins de
la Sindicatura?
La nostra estructura com a institució està
pensada per assolir els objectius de la



reorganització de la nostra estructura des
d’una distribució horitzontal basada en el
tipus de personalitat jurídica dels ens fis-
calitzats cap a una estructuració vertical,
per àrees d’activitat i integrant totes les
entitats, en la qual cada departament del
Govern, institució o organisme és fiscalit-
zat normalment per un únic departament
de la Sindicatura. Aquest canvi, a més de
possibilitar l’especialització dels nostres
professionals, ens permet unificar els cri-
teris de la fiscalització assegurant que s’a-
pliqui la mateixa doctrina per a una
mateixa matèria per sobre de l’entitat a la
qual fa referència. Aquest canvi ha estat
un element cabdal en l’eficàcia del treball
de la nostra gent, ja que ens ha permès
definir un marc normatiu més clar i ens ha
possibilitat desenvolupar tècniques d’es-
pecialització funcional. Dos anys després
de la seva implantació, la impressió gene-
ral dins de la Sindicatura d’aquesta nova
estructuració és de plena satisfacció.     
Altres canvis que caldria destacar són les
noves competències atorgades per llei a la
institució, com és el cas de la fiscalització
dels processos electorals, i la nostra reivin-
dicació amb l’objectiu de redimensionar la
Sindicatura per tal d’assolir un nivell ade-
quat a les tasques encomanades: més recur-
sos pressupostaris, noves instal·lacions
recentment inaugurades i l’ampliació de
plantilla dels 70 professionals del 2004
fins als 135 que la compondran aviat.

Aquest any hem vist, per primera
vegada, com un síndic major de la Sin-
dicatura presentava l’Informe sobre el
Compte general de la Generalitat de
l’exercici 2003 en el Ple del Parlament.
Què ens pot comentar en aquest sentit?
Primer de tot voldria agrair al Parlament
aquest canvi normatiu. És lògic des del
punt de vista del control democràtic que
una institució que té com a missió el ser-
vei públic i vetllar pel poder que el poble
ha dipositat en les institucions públiques,
posi la seva tasca en coneixement al
màxim òrgan de representació ciutadana.
Aquest gest, senzill però significatiu, dóna
més rellevància al paper de la Sindicatura
en el procés de tancament de la gestió
pressupostària final.
Igualment, tal com vaig comentar davant
del Ple del Parlament, és important conti-
nuar amb la millora de les eines que la Sin-
dicatura té al seu abast. Per exemple, si en
el moment de ser presentats, els pressu-
postos fixessin una llista d’objectius a asso-
lir a més de l’estimació econòmica del seu
pla –per exemple, construir 1.000 km de
carretera, 2.000 llits nous als hospitals,
etc.–, seria molt més senzill fer aquesta
anàlisi de qualitat que comentava abans
una vegada finalitzi la legislatura. Una altra
qüestió de vital importància a estudiar és
la que té relació amb els temps que es
maneguen en el nostre procés: l’Informe

presentat aquest juny de 2006 correspon a
l’exercici del 2003!... Amb aquest interval
de gestió dels comptes és molt difícil
garantir la completa efectivitat del control,
més encara si es té en compte que es dóna
la curiosa situació que es fa el control d’un
govern que ja no és al poder.

Ens pot comentar breument quins són
els principals reptes que, des d’un punt
de vista tècnic, afronta la Institució?
El principal repte que afrontem en l’ac-
tualitat és fer aquest salt qualitatiu que
comentava cap al control de l’eficàcia de
les institucions públiques. Dins d’aquesta
àrea es troba el continuar treballant per
l’harmonització de criteris en la nostra
feina i la formació del nostre personal
amb l’objectiu d’arribar més enllà de
l’anàlisi de les al·legacions, anar a la rea-
litat del subjacent mitjançant la consolida-
ció del creixement que necessita la nostra
Institució.
Un altre front obert és el futur projecte
de l’Administració Oberta de Catalunya
(AOC) i la nostra presència, que afectarà
en àrees com el retre comptes de les cor-
poracions locals, peça fonamental del
treball que desenvolupem sobre el
Compte General de les corporacions
locals, i com aquest nou acord facilitarà
de manera clara la realització del treball
amb la possibilitat de retre els comptes
electrònicament dins d’una plataforma
integrada. En aquesta línia, estem treba-
llant també en la implantació de noves
eines informàtiques per a la gestió
electrònica de la documentació dels tre-
balls de fiscalització per facilitar la inte-
gració de processos i l’estalvi.
A debat, com a futur repte, resta estudiar
la col·laboració de la Sindicatura de
Comptes amb el sector de l’auditoria pri-
vada i els avantatges i desavantatges que
això pugui comportar.

Es preveuen canvis en la configuració
competencial de Sindicatura a curt
termini, especialment considerant la
situació creada amb el nou Estatut?
En principi no sembla que hagi de supo-
sar canvis espectaculars en el treball a fer
per la Institució. El principal canvi ve
donat per l’Article 80, que estableix que la
relació de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya i el Tribunal de Cuentas espa-
nyol serà mitjançant convenis. El fet que
aquesta figura del conveni es trobi recolli-
da al document estatutari ratificat en
referèndum ens permetrà assegurar que
no se sobreposi la feina desenvolupada
per totes dues institucions. 
D’altra banda, és veritat que tenim pen-
dent de tramitar una nova llei de la Sindi-
catura, una nova llei orgànica de
finançament de partits polítics i altres que
ens poden afectar d’una manera o d’una
altra.

Tenen previst introduir nous paràme-
tres de fiscalització? 
Sí, i tots tenen relació amb qüestions de
vital importància social com pot ser  el
control mediambiental, en la línia del que
apliquen altres països d’Europa.

Què opina del projecte de creació de
l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC)?
Al marge de tota consideració política par-
tidista, ja que aquest és un tema amb una
evident càrrega política, és un projecte
que ha nascut sense tenir definida d’una
manera prou clara ni la seva vinculació
institucional ni el seu àmbit competencial.
Una de les experiències més properes és
la de l’Oficina de Lluita contra el Frau
(OLAF) de la Unió  Europea, creada l’any
1999 i que ara travessa una situació com-
plicada, però ningú no gosa plantejar la
seva dissolució per no ser acusat de poc
bel·ligerant en aquest terreny... En el cas
de Catalunya, no hauria estat millor
potenciar les competències de la Genera-
litat en aquest àmbit i combinar-ho amb la
Fiscalia? 
De tota manera, i un cop plantejada, cal
pensar amb molta calma i trobar un
encaix sòlid a les competències d’aquesta
oficina amb les competències d’altres ins-
titucions, com la nostra i algunes més,
dedicades a tasques de control en l’àmbit
del sector públic.

Com són les relacions amb altres ins-
titucions dedicades al control extern
a Espanya?
Mantenim una estreta col·laboració amb el
Tribunal de Comptes i amb els OCEX
(Òrgans de Control Extern) autonòmics.
De fet, recentment s’ha constituït la Con-
ferencia de Presidentes de Tribunal de
Cuentas Españoles a proposta de les Sin-
dicatures de València, Balears i Catalunya.
L’objectiu és definir accions comunes per
a la millora de la nostra feina mitjançant
cursos, seminaris i altres col·laboracions
internacionals que obrin noves vies d’ac-
ció en relació a qüestions clau com la fis-
calització de l’endeutament, les NIC a les
institucions públiques o les possibilitats
obertes de sinergies amb el Tribunal de
Comptes Europeu.

Constanza Saavedra
Periodista, STRATEGYCOMM
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Reconeixement 
a l’economista 
d’empresa de l’any
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs
del sopar que se celebra cada any en el marc de
la Jornada dels Economistes, i que en la seva edi-
ció del 2006 és el 9 de novembre.

SEGONA. Objecte
Premi a l’economista gestor d’empresa tant pel conjunt
de la seva trajectòria professional com pel fet que hagi
destacat al llarg del curs 2005-2006 per algun motiu.
Seran indicadors a tenir en compte les accions ende-
gades que siguin considerades de relleu en l’àmbit
de la gestió empresarial (projectes realitzats, expan-
sió internacional, redreçament empresarial...).

TERCERA. Candidats
Pot optar a aquest guardó qualsevol col·legiat que
sigui gestor d’empresa.
A més, qualsevol membre del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya pot proposar al jurat de forma no
vinculant, i com a màxim fins el 6 d’octubre de 2006,
un/a col·legiat/da candidat en concret, mitjançant un
escrit adreçat al secretari del jurat en què s’exposa-
ran breument els motius pels quals creu que el can-
didat proposat és mereixedor del guardó esmentat.

QUARTA. Resolució
El guardó serà atorgat per un jurat integrat per
representants de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona, del Departa-
ment d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, del Cercle d’Economia, de la Secretaria
General d’Indústria del Departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya, de Foment
del Treball, i de la Petita i Mitjana Empresa de Cata-
lunya (PIMEC), així com pels membres de la Junta de
Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya que
siguin designats i, també, pels guardonats en edi-
cions anteriors. El degà i el responsable de la Secreta-
ria Econòmica del Col·legi d’Economistes de Catalunya
actuaran com a president i secretari del jurat, res-
pectivament. La resolució a adoptar pel jurat ha
d’especificar els elements distintius del guardonat.

CINQUENA
El Col·legi d’Economistes de Catalunya lliurarà un
diploma acreditatiu al guardonat i donarà a conèixer
la resolució del jurat als diferents mitjans de comu-
nicació i, especialment, als col·legiats, mitjançant els
canals de comunicació que el Col·legi té establerts.

Reconeixement 
al despatx 
professional de l’any
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs
del sopar dels economistes que se celebra cada any
en el marc de la Jornada dels Economistes, i que en
la seva edició del 2006 és el 9 de novembre.

SEGONA. Objecte
Premi al despatx d’economista o societat de pro-
fessionals vinculat al Col·legi d’Economistes de
Catalunya tant pel conjunt de la seva trajectòria
professional com pel fet que hagi destacat al
llarg del darrer any per algun motiu o qualsevol
concepte.

TERCERA. Candidats
Poden optar a aquest guardó els despatxos d’e-
conomistes i les societats de professionals vincu-
lats al Col·legi d’Economistes de Catalunya.
A més, qualsevol membre del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya pot proposar al jurat de
forma no vinculant, i com a màxim fins el 6 d’oc-
tubre de 2006, un despatx o una societat profes-
sional candidat en concret, mitjançant un escrit
adreçat al secretari del jurat i en què exposarà
breument els motius pels quals creu que el candi-
dat proposat és mereixedor del guardó esmentat.

QUARTA. Resolució
El guardó serà atorgat per un jurat nomenat per la
Junta de Govern entre els representants de les
Comissions d’Assessors Fiscals i d’Auditoria i entre
altres col·legiats que siguin titulars o socis de des-
patxos professionals. El jurat serà presidit pel degà
del Col·legi d’Economistes de Catalunya i actuarà
com a secretari el responsable de la Secretaria
Econòmica del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya. La resolució a adoptar pel jurat ha d’especifi-
car els elements distintius del guardonat.

CINQUENA
El Col·legi d’Economistes de Catalunya lliurarà un
diploma acreditatiu al guardonat i donarà a
conèixer la resolució del jurat als diferents mitjans
de comunicació i, especialment, als col·legiats,
mitjançant els canals de comunicació que el
Col·legi té establerts.

Premi al millor
currículum 
universitari
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs
del sopar dels economistes que se celebra cada any
en el marc de la Jornada dels Economistes, i que
en la seva edició del 2006 és el 9 de novembre.

SEGONA. Objecte
Premi al llicenciat/llicenciats amb millor currículum
universitari del curs 2005-2006, en alguns dels
ensenyaments que s’imparteixen a les facultats de
Ciències Econòmiques i Empresarials de Catalunya.

TERCERA. Candidatures
Cada facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
de Catalunya presentarà el seu millor candidat. El ter-
mini de presentació de candidats serà el 6 d’octubre.
En la presentació de les candidatures caldrà adjuntar:
a) una còpia de l’expedient acadèmic del candidat;
b) un certificat de l’expedient acadèmic en què

s’indiqui tant el cicle primer dels anys d’estudi
com del segon, així com la nota mitjana pon-
derada segons el barem establert al Premi
Nacional de Llicenciatura;

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

d) optativament un escrit del mateix candidat en
què s’especifiquin altres qüestions d’interès rela-
cionades amb els estudis efectuats que no figu-
ren en l’expedient acadèmic (seminaris, treballs,
coneixements d’idiomes, estades a l’estranger...).

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

CINQUENA
El Col·legi d’Economistes de Catalunya atorgarà
al guardonat, o guardonats, com a millor llicen-
ciat un diploma acreditatiu del reconeixement i li
facilitarà la col·legiació gratuïta durant tres anys.
A més, el Col·legi d’Economistes de Catalunya
reconeixerà públicament, mitjançant els seus
canals de comunicació habituals, tots els candidats
presentats per les diverses facultats de Ciències
Econòmiques i Empresarials, als quals facilitarà la
col·legiació gratuïta per un any.

Premis de Reconeixement del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 2006
La Junta de Govern, en la reunió del mes de juliol del 2002, va acordar constituir els següents guardons de reconeixe-
ment anual: al millor currículum universitari; al despatx professional que més s’ha destacat durant l’any; i a l’econo-
mista d’empresa de l’any.
Per a la convocatòria corresponent a l’any 2006 la comissió executiva de la Junta de Govern del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, en la seva reunió de 27 de juny de 2006, va acordar establir les BASES següents:



PRIMERA

Es convoca l’onzena edició dels Premis Joan
Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de
Catalunya corresponent a l’any 2006.

SEGONA

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

TERCERA

El llibre haurà d’haver estat publicat durant
l’any 2005 i fins el 30 de setembre de 2006, i
no haver concorregut a l’edició anterior d’a-
quest premi.

QUARTA

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

CINQUENA

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

SISENA

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

SETENA

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

VUITENA

El termini de presentació de candidatures fina-
litzarà el dia 16 d’octubre de 2006.

NOVENA

Els Premis Joan Sardà Dexeus seran atorgats
per un jurat que estarà format pel degà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, el direc-
tor de la Revista Econòmica de Catalunya, els
membres del Consell de Redacció de la Revis-
ta, els degans de les diferents facultats de
Ciències Econòmiques de Catalunya i per les
persones que designi la Junta de Govern del
Col·legi d’Economistes de Catalunya. El presi-
dent del Jurat serà el degà del Col·legi, Jordi
Conejos, i el secretari el director de la Revista
Econòmica de Catalunya, Martí Parellada.

El lliurament de guardons tindrà lloc el dia 9 de
novembre.

DESENA

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

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

Premi al millor llibre d’economia a La indus-
tria en España: Claves para competir en
un mundo global. Centre d’Economia Indus-
trial, coordinat per Enric Genescà, Jordi
Goula, Josep Oliver, Vicente Salas i Josep M.
Surís.

Premi a la trajectòria professional a Juan María
Hernández Puértolas, redactor en cap d’opinió
de La Vanguardia.

Amb el patrocini del:
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Bases dels Premis Joan Sardà Dexeus 
de la Revista Econòmica de Catalunya 2006
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IRPF

CONVENIO HISPANO-CROATA DE 19 DE MAYO DE 2005 
(BOE 23-05-2006) [REF. CISS LE235770]
Convenio entre el Reino de España y la República de Croacia
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en
Zagreb el 19 de mayo de 2005.
• Otras materias afectadas: Sociedades, Patrimonio, No resi-
dentes y tributos locales.

LEY 11/2006, DE 16 DE MAYO 
(BOE 17-05-2006) [REF. CISS LE235694]
De adaptación de la legislación española al Régimen de activida-
des transfronterizas regulado en la Directiva 2003/41/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a
las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo.
• Otras materias afectadas: IRPF.

REAL DECRETO 609/2006, DE 19 DE MAYO 
(BOE 19-05-2006) [REF. CISS LE235757]
Se declara, para incendios acaecidos en diversas comunidades
autónomas, la aplicación de las disposiciones contenidas en el
Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprue-
ban medidas urgentes en materia de incendios forestales.
• Otras materias afectadas: IAE, IBI y tasas estatales.

ORDEN EHA/1453/2006, DE 19 DE MAYO 
(BOE 23-05-2006) [REF. CISS LE235771]
Se reducen para el período impositivo 2005, los índices de
rendimiento neto aplicables en el método de estimación obje-
tiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para
las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales.

ORDEN EHA/1867/2006, DE 14 DE JUNIO 
(BOE 15-06-2006) [REF. CISS LE236065]
Se modifica el anexo de la Orden EHA/1543/2006, de 19 de
mayo, por la que se reducen para el período impositivo 2005,
los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas
por diversas circunstancias excepcionales.

SOCIEDADES

LEY 7/2006, DE 24 DE ABRIL 
(BOE 25-04-2006) [REF. CISS LE226212]
Se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades Anóni-
mas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de
22 de diciembre.

ORDEN EHA/1371/2006, DE 4 DE MAYO 
(BOE 10-05-2006) [REF. CISS LE228204]
Se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades
en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero
con presencia en territorio español, para los períodos impositivos
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005, se dic-
tan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingre-
so, se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática y se modifican determinadas nor-
mas relativas a los pagos fraccionados de los citados impuestos.
• Otras materias afectadas: No Residentes.

LEY 20/2006, DE 5 DE JUNIO 
(BOE 06-06-2006) [REF. CISS LE235944]
De modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación
de determinadas entidades de derecho público.

NO RESIDENTES

ORDEN EHA/1647/2006, DE 24 DE MAYO 
(BOE 01-06-2006) [REF. CISS LE235890]
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanen-

te, se establece un procedimiento especial de acreditación de
la residencia de ciertos accionistas o partícipes no residentes,
en el supuesto de contratos de comercialización transfronteri-
za de acciones o participaciones de instituciones de inversión
colectiva españolas mediante cuentas globales suscritos con
entidades intermediarias residentes en el extranjero, y se regu-
lan las obligaciones de suministro de información de estas
entidades a la administración tributaria española.

IVA

LEY 6/2006, DE 24 DE ABRIL 
(BOE 25-04-2006) [REF. CISS LE226211]
De modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), para la clarificación del
concepto de vehículo destinado al transporte de personas con
minusvalía contenido en la misma ley.

IBI

REAL DECRETO 417/2006, DE 7 DE ABRIL 
(BOE 24-04-2006) [REF. CISS LE226202]
Se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

GESTIÓN TRIBUTARIA

REAL DECRETO 522/2006, DE 28 DE ABRIL 
(BOE 09-05-2006) [REF. CISS LE228195]
Se suprime la aportación de fotocopias de documentos de
identidad en los procedimientos administrativos de la Admi-
nistración General del Estado y de sus organismos públicos
vinculados o dependientes.

REAL DECRETO 523/2006, DE 28 DE ABRIL 
(BOE 09-05-2006) [REF. CISS LE228196]
Se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadro-
namiento, como documento probatorio del domicilio y resi-
dencia, en los procedimientos administrativos de la
Administración General del Estado y de sus organismos públi-
cos vinculados o dependientes.

ORDEN EHA/1439/2006, DE 3 DE MAYO 
(BOE 13-05-2006) [REF. CISS LE235672]
Reguladora de la declaración de movimientos de medios de
pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

ORDEN PRE/1563/2006, DE 19 DE MAYO 
(BOE 24-05-2006) [REF. CISS LE235788]
Se regula el procedimiento para la remisión telemática de las dis-
posiciones y actos administrativos de los departamentos ministe-
riales que deban publicarse en el “Boletín Oficial del Estado”.

RESOLUCIÓN DE 25 DE MAYO DE 2006 
(BOE 27-05-2006) [REF. CISS LE235885]
Secretaría General para la Administración Pública
Se fija la fecha de entrada en servicio del número telefónico 060.

Noticias al día
Los técnicos de Hacienda solicitan medidas más duras
para el sector inmobiliario

El colectivo de técnicos de Hacienda ha presentado una batería
de propuestas de lucha contra el fraude fiscal en el sector inmo-
biliario que ha trasladado al ministro de Economía y Hacienda.
Entre ellas desatacan la creación de un registro de precontra-
tos de compraventa de viviendas o que la Administración tri-
butaria pueda valorar a valor de mercado las transmisiones de
cualquier derecho sobre inmuebles dentro del periodo de
prescripción tributaria.
Estas medidas se complementarían con la aplicación de una
retención fiscal en las ventas de inmuebles para asegurar el
ingreso de los impuestos por la transmisión. 

Nuevas disposiciones
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El “Vals dels patrons”
durant el 2005
La consultora Bozz Allen Hamilton ha presentat la cinquena edi-
ció de l’estudi anual en què s’analitzen els canvis de dirigents
realitzats en les 2.500 empreses més grans del món. L’any 2005
va tenir lloc un nou rècord en la renovació de directors generals,
atès que més d’una de cada set empreses –un 15,3% del total–
ha reemplaçat els seus dirigents (fa deu anys ho va fer una de
cada onze). Es pot afegir que la taxa de renovació ha crescut des
del 1995 més d’un 70%. La taxa més elevada va correspondre
a Amèrica del Nord (16,2%), i la més baixa correspongué a la
resta de l’Àsia-Pacífic (10,5%). Lògicament, l’acceleració de les
sortides de dirigents obliga els consells d’administració a dedi-
car més temps als processos de successió.

Alguns exemples de reemplaçaments del 2005 són Carly Fio-
rina de Hewlett-Packard, Michael Eisner de Disney, Daniel Ber-
nard de Carrefour, Nobuyuki Idei de Sony, Louis Schweitzer de
Renault, o Philip Purcell de Morgan Stanley.

Un altre rècord palesat a l’informe del 2005 és la taxa de sortides
forçades, que posa de manifest que els dirigents tendeixen a mar-
xar cada vegada més prematurament. La meitat de les baixes van ser
involuntàries, per resultats insatisfactoris o fusions, i es van censar
quatre vegades més directors generals substituïts el 2005 en com-
paració al 1995. Per exemple, als Estats Units un 38% de les reno-
vacions s’expliquen per mals resultats, cosa que esdevé un rècord. Fa
deu anys la responsabilitat d’un dirigent era gestionar l’empresa i els
seus actius, i preservar-los per compte dels diferents propietaris i els
seus succesors. Actualment, el major repte d’un director general és
generar resultats nets per als accionistes, sabent que no estarà al seu
lloc gaire temps si els resultats no són satisfactoris. Aquesta exigèn-
cia impulsa una nova dinàmica en la governança de les empreses,
de manera que els consells d’administració es mostren més favo-
rables a substituir els dirigents ineficaços. Es tracta, doncs, d’un nou
model que es tradueix en un reemplaçament més ràpid dels diri-
gents que presenten uns resultats mediocres. És l’era del “patró efí-
mer”, sota la pressió dels accionistes i de les exigències competitives.

D’altra banda, tendeix a créixer el fenomen dels “directors
generals professionals”, és a dir d’aquells que han exercit
aquestes funcions en diverses companyies. Un de cada vuit
dirigents que van deixar el seu càrrec durant el 2005 havia
estat ja dirigent d’una altra empresa. 

Generalment, durant els primers dos anys de mandat els directors
generals que s’incorporen de l’exterior –“outsiders”– generen de
mitjana uns retorns sobre les inversions quatre vegades superiors
als que generen els que s’han promocionat internament –“insi-
ders”–. No obstant això, la tendència s’inverteix al llarg del temps,
de manera que els “outsiders” obtenen pitjors resultats que els
“insiders” durant la segona meitat del seu mandat. D’acord amb
això, les empreses que contracten directors generals de l’exterior
haurien d’aplicar la “regla dels cinc anys”, i cercar un nou dirigent
abans que comenci el declivi previsible dels beneficis.

Els directors generals que no són presidents dels consells d’ad-
ministració són els que tenen més èxit. De fet, entre els dirigents
que van deixar les seves funcions l’any 2005 els qui mai havien
estat presidents del consell d’administració havien generat més
bons resultats que els que acumulaven els dos càrrecs. Per
exemple, els darrers tres anys els directors generals que no ocu-
paven la funció de presidents van generar en el cas d’Amèrica
del Nord uns retorns sobre inversions tres vegades superiors als
directors generals que encapçalaven ambdues funcions.

Pla francès per a l’ocupació 
de sèniors
En l’economia del coneixement el capital humà ocupa un lloc
bàsic que cal valorar, i dins d’aquest les competències i l’expe-
riència dels sèniors esdevenen una riquesa que s’ha de pren-
dre en consideració. Per tant, la gestió de les edats des del
punt de vista laboral és una condició fonamental de la pros-
peritat econòmica. 

Això es combina amb les transformacions demogràfiques
profundes que es van registrant i que anticipen per als pro-
pers anys un envelliment de la població. En conseqüència, és
necessari millorar la taxa d’ocupació, repte indispensable en
termes de cohesió social, de creixement econòmic i de viabi-
litat dels sistemes de protecció social, i, sobretot, cal una
veritable revolució cultural i de mentalitat si es vol trencar
amb la sortida anticipada dels treballadors de més de 50
anys.

En aquest context cal entendre el “Pla Nacional d’Acció Con-
certada per a l’Ocupació dels Sèniors 2006-2010”, elaborat
recentment a França per un grup de treball, a partir de l’acord
interprofessional conclòs entre agents socioeconòmics l’octu-
bre del 2005 i signat el 9 de març d’enguany. Aquest pretén
trencar la lògica segons la qual l’edat és considerada un fac-
tor d’ajustament del mercat de treball, amb l’objectiu de
desenvolupar accions que permetin als treballadors ser actius
laborals fins a l’edat de jubilació.

El Pla vol impulsar l’ocupabilitat dels sèniors, lluitant contra els
factors que els exclouen i afavorint-ne la col·locació. Es fixa
com a prioritat assolir un augment de la taxa d’ocupació dels
que tenen 55-64 anys de l’ordre de 2 punts per any en el perí-
ode 2006-2010, amb l’objectiu d’aconseguir un nivell del
50% en l’horitzó 2010.

S’estableixen 5 objectius essencials que contemplen 31 accions
concretes. Els objectius són els següents:

1. Transformar les representacions socioculturals (informar a la
societat sobre l’experiència dels sèniors, sensibilitzar les
empreses en la gestió de les edats, reforçar i millorar l’ob-
servació –sobretot de bones pràctiques– en matèria d’ocu-
pació de sèniors...).

2. Afavorir el manteniment en l’ocupació dels sèniors (genera-
litzar la pràctica de les entrevistes de la segona part de la
carrera i els balanços de competències, desenvolupar noves
eines de formació professional per als sèniors, desplegar
una política contractual que els sigui favorable...).

3. Afavorir el retorn a l’ocupació dels sèniors (incrementar l’o-
ferta de servei de l’Agència Nacional per a l’Ocupació
–ANPE– en direcció als sèniors, desenvolupar l’oferta del
servei públic d’ocupació en matèria de qualificació profe-
sional, mobilitzar els contractes amb ajuts...).

4. Ordenar els finals de carrera (desenvolupar la pràctica de la
tutoria en les empreses, passar a temps parcial continuant
amb la cotització plena per a la jubilació...).

5. Assegurar un seguiment tripartit del Pla.

Àngel Hermosilla
Economista i responsable de la Secretaria Econòmica del CEC
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Codi Civil de Catalunya
Des de fa un temps, el legislador ha iniciat una reforma impor-
tant del dret civil a Catalunya que afecta de manera directa els
àmbits més freqüents de la nostra societat, tant personals com
patrimonials.

El dret civil és la part de l’ordenament jurídic que regula les
relacions personals, familiars, contractuals i els drets sobre les
coses, de manera que tots estem directament afectats per l’a-
provació d’aquest nou Codi Civil de Catalunya.

Fins a la data, la normativa es dictava –principalment– per
mitjà de lleis especials. 

És a dir, mitjançant cossos jurídics independents creats per
regular una institució jurídica específica, per exemple la llei
de censos o la llei de drets reals de garantia.

Des del desembre del 2002, amb l’aprovació de la primera Llei
del Codi Civil de Catalunya, llei 29/2002, de 30 de desembre,
el legislador català està fent un esforç important per actualit-
zar, unificar i sistematitzar la legislació civil de Catalunya en un
únic Codi, dividit en llibres.

Amb aquest article jurídic volem cridar l’atenció de la
importància de la codificació, i oferir una orientació bàsica de
cadascun dels llibres destacant-ne el contingut, l’estat de tra-
mitació i el calendari d’aplicació. Són els següents:

LLIBRE I: DISPOSICIONS GENERALS

• Contingut: Es fixen elements comuns als restants llibres del
Codi, com són la interpretació, el caràcter de dret comú o
la llibertat de les parts per disposar del contingut del Codi
Civil.

Es desenvolupa en detall la prescripció i la caducitat.

• Estat de tramitació: En vigor des del passat dia 1 de gener
de 2004. Aprovat per la Llei 29/2002 del Parlament de Cata-
lunya, de 30 de desembre de 2002.

LLIBRE II: PERSONA I FAMÍLIA

• Contingut: Es desenvolupa la personalitat, la capacitat, les
institucions de protecció de la persona, la tutela, la filiació,
l’adopció, la família, com també la regulació d’altres situa-
cions convivencials.

• Estat de tramitació: Avantprojecte de llei. El text íntegre
de l’avantprojecte de llei aprovant el llibre segon pot ser
consultat a la pàgina web del Departament de Justícia:
www.gencat.net/justicia

LLIBRE III: PERSONA JURÍDICA

• Contingut: El contingut d’aquest tercer llibre, Persona Jurí-
dica, encara s’ha de determinar.

• Estat de tramitació: Sense tramitació. 

LLIBRE IV: SUCCESSIONS

• Contingut: En aquest llibre es tracten tots els aspectes rela-
tius a la successió: testaments, hereus, legítimes, la succes-
sió sense testament o els pactes successoris, entre d’altres.

• Estat de tramitació: Avantprojecte de llei. El text íntegre de
l’avantprojecte de llei aprovant el llibre quart pot ser consultat a la
pàgina web del Departament de Justícia: www.gencat.net/justicia 

LLIBRE V: DRETS REALS

• Contingut: Contempla la regulació específica del dret sobre
les coses: propietat, possessió, situacions de comunitat, ser-
vituds, usdefruits. En destaca de manera especial la regula-
ció de la propietat horitzontal i la hipoteca.

• Estat de tramitació: En vigor des del passat dia 1 de juliol
de 2006. Aprovat per la llei 5/2006 del Parlament de Cata-
lunya, de data 10 de maig de 2006. 

LLIBRE VI: OBLIGACIONS I CONTRACTES

• Contingut: El contingut d’aquest sisè llibre, Obligacions i
contractes, encara s’ha de determinar.

• Estat de tramitació: Sense tramitació. 

En futures edicions de l’Informatiu de l’Economista es desen-
voluparan de manera detallada els punts més destacats dels
llibres que presentin les novetats més importants.

Això no obstant, hi ha un element comú que s’escau explicar
de bon començament:

SISTEMA DE NUMERACIÓ 

Al marge de les novetats legislatives pròpies de qualsevol text
legal, el nou Codi Civil de Catalunya modifica el sistema utilit-
zat fins al moment per identificar i ordenar el seu contingut,
utilitzant dos números separats per un guionet.

El primer número té tres xifres, que corresponen al número de
llibre, títol i capítol. D’aquesta manera, el primer número indi-
ca el lloc que ocupa dins el Codi i el segon el número d’article
de cada capítol.

De manera gràfica, direm que l’article 261-4, correspon al Lli-
bre Segon, Títol Sisè i Capítol Primer, article quart.

El nou sistema de numeració ha estat pensat per integrar de
manera senzilla i ordenada noves modificacions, sense perdre
l’estructura actual i evitant la dispersió legislativa.

Per tot el que hem exposat, podem afirmar que es van posant
les primeres pedres d’una norma que aspira a ser un pilar jurídic
del nostre ordenament, tant pel seu contingut com per la seva
estructura, pensada amb vocació d’eternitat.

Enric Fort
Advocat, Guillén Bécares, SL
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Atès que encara ens trobem immersos en l’anomenada “bom-
bolla” immobiliària hem pensat que fóra interessant dedicar un
article del noticiari fiscal a les operacions de permuta (art.1.446
del Codi Civil) en les quals s’entrega un bé o un dret per a obte-
nir-ne un altre a canvi. És molt habitual en el sector immobilia-
ri permutar un terreny o solar per habitatges i/o locals.
La regulació comptable i fiscal de les permutes en alguns
aspectes presenta diferències que tot seguit comentarem.

COMPTABILITAT:
Des del punt de vista comptable, en les operacions de permu-
ta d’actius de l’immobilitzat material, l’immobilitzat rebut s’ha
de valorar d’acord amb el valor net comptable del bé cedit a
canvi, tot i que, per aplicació del principi de prudència, amb el
límit del valor de mercat de l’immobilitzat rebut si aquest fos
menor, registrant, en aquest supòsit, la pèrdua corresponent.
L’immobilitzat cedit s’ha de donar de baixa pel seu valor net
comptable, reconeixent, si és el cas, l’excés de la provisió que
existeixi i registrant l’ingrés corresponent.
Per tant, des del punt de vista comptable, els possibles resul-
tats positius, derivats de les plusvàlues tàcites imputables als
elements permutats, no es registren en el compte de resultats.
En canvi, quan en la permuta es posa de manifest l’existència
de minusvàlues implícites en els elements permutats, el resul-
tat negatiu que se’n deriva s’ha de registrar comptablement.
Ara bé, la problemàtica més important d’aquest tipus d’opera-
cions i, darrerament, la més habitual, es planteja en el cas de per-
mutes d’un terreny o solar a canvi d’una edificació futura. I no
existeix una norma de valoració específica d’aquest tipus d’ope-
ració de permuta. No obstant això, l’ICAC, en la Consulta 8 del
BIOCAC núm. 15, de desembre de 1993, entén que el solar
rebut s’ha de valorar d’acord amb la millor estimació del cost
futur de les construccions a lliurar, amb el límit del valor de mer-
cat del solar (norma de valoració 13º, 5, lletra f, de les normes
d’adaptació del PGC a les empreses immobiliàries). Simultània-
ment s’haurà de crear un compte creditor en contrapartida que
posi de manifest el deute contret per l’operació de permuta.
L’esmentada Consulta a l’ICAC tracta sobre la manera de regis-
trar les adquisicions de solars a canvi de construccions futures
realitzades per empreses immobiliàries i la cessió de solar i edi-
ficacions realitzades en aplicació de la normativa urbanística. És
a dir, ens situem en l’àmbit de les empreses immobiliàries, en
les quals els actius permutats són, per norma general, part de
les seves existències. Per tant, estem parlant de permutes d’e-
xistències, de circulant, i no d’immobilitzat. Malgrat això, ente-
nem que la valoració d’aquestes operacions podrà aplicar-se,
mutatis mutandi, a les permutes de l’immobilitzat.

FISCALITAT:
De conformitat amb l’article 15.3 de TRLIS, en el supòsit de
permuta, les entitats integraran a la base imposable la diferèn-
cia entre el valor de mercat dels elements adquirits i el valor
comptable dels lliurats a canvi.
La integració d’aquesta renda es realitzarà en el període impo-
sitiu en què s’efectuïn les operacions de les quals es derivi la
renda. Per tant, existeix una diferència entre el tracta-
ment fiscal i el comptable de les permutes, en les quals
hem dit que no es produeix cap ingrés o guany comptable
(com a molt una pèrdua en el cas que el valor de mercat del
bé rebut sigui inferior al valor comptable del bé lliurat). Aques-
ta diferència, fiscalment, donarà lloc a la imputació d’un incre-
ment o ajust positiu a la base imposable de l’Impost sobre
Societats, segons l’article 15.3 del TRLIS.
Però, ¿la integració de la renda en la base imposable generada
per la diferència entre el valor de mercat dels terrenys o solars que

rebem i el valor comptable dels que lliurarem (cost de l’edificació
o la part que entregarem), quan s’ha de fer i per quin valor? Pen-
sem que l’edificació o la part de què es tracti s’ha de lliurar en un
futur i, per tant, no serà fàcil determinar-ne el valor fins que gai-
rebé estigui acabada l’edificació. Recomanem als interessats en el
tema la lectura d’una Consulta Vinculant de la Direcció General
de Tributs de l’AEAT, núm.V2219/2005, de 2 de novembre.
L’entitat consultant pensa dedicar-se a la promoció immobilià-
ria. Pensa adquirir mitjançant permuta un terreny, l’any 2005,
sobre el qual construirà 12 habitatges, lliurant a canvi del
terreny 3 pisos de dita promoció al final del 2006, i pregunta:
1) Per al càlcul del millor cost futur estimat de l’edificació dels

3 pisos a lliurar el 2006, s’ha d’incorporar aquella part del
terreny que correspon als 3 pisos, com a part del cost?

2) En quin moment ha de tributar la societat per aquesta per-
muta segons l’article 15.3 del TRLIS?

3) Suposant que al final del 2006 es produeixi el lliurament
dels 3 pisos objecte de permuta i en el 2007 la venda de la
resta de l’edificació objecte de la promoció, com s’ha de
realitzar la reversió prevista a l’article 18 del TRLIS?

RESPOSTA RESUMIDA:
1) La DGT remet a la norma de valoració 13a, 5, lletra f, de les nor-

mes d’adaptació del PGC a les empreses immobiliàries, i acaba
dient: “Als efectes de determinar el valor del terreny només es
computarà el cost de la construcció a lliurar, sense perjudici que
per a determinar el cost dels 3 pisos que s’han d’entregar es tin-
gui en compte la part del terreny imputable als 3 pisos.”

2) Per a determinar el moment en què s’ha d’entendre realitza-
da l’operació de permuta i, per tant, realitzar la integració de
la renda en la base imposable de l’Impost sobre Societats de
l’entitat adquirent del terreny, és necessari tenir en compte el
que s’estableix a l’article 19 del TRLIS, que recull el principi
d’imputació temporal d’ingressos i despeses.
Aquest principi coincideix amb el principi de la meritació
comptable, la qual cosa és lògica atès que l’article 19.1 del
TRLIS és una manifestació de l’article 10.3 del TRLIS en la
mesura que la base imposable de l’Impost sobre Societats
parteix del resultat comptable del subjecte passiu.
Per tant, en el cas concret d’aquesta consulta, la integració de
la renda, determinada de conformitat amb l’article 15.3 del
TRLIS, s’haurà de realitzar en el moment en què els immobles
estiguin en condicions d’entrega material als clients, quan es
trobin substancialment acabats, és a dir, segons la norma de
valoració 18a, per a empreses immobiliàries, quan almenys s’ha-
gin incorporat el 80% dels costos de construcció sense tenir en
compte el valor del terreny en el qual es construeix l’edificació.

3) Atès que en la consulta plantejada es rebrà un terreny que
es valora a efectes fiscals pel seu valor de mercat i que té la
consideració per a l’entitat receptora d’existències, serà d’a-
plicació el que disposa la lletra a) de l’article 18 del TRLIS.
La meritació comptable de la renda corresponent al terreny
serà determinada per la venda d’aquest o de la construcció rea-
litzada sobre el terreny, la qual cosa suposa la reversió fiscal de
l’ajut segons el previst a l’article 18 del TRLIS, és a dir, a mesu-
ra que es produeix la venda del terreny com a part integrant
d’una construcció venuda i en la proporció que correspongui.

Ricard Viña Arasa
Assessor fiscal del CEC

AEAT: Agència Estatal d’Administració Tributària
BOICAC:Butlletí Oficial de l’ICAC
ICAC: Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
PGC: Pla General de Comptabilitat
TRLIS: Texts Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats 

La permuta immobiliària
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La reforma comptable segueix endavant
Ens trobem ja molt a prop de l’estiu, i els acadèmics i profes-
sionals de la comptabilitat i el món de l’empresa en general
esperen notícies de l’ICAC en relació a la publicació de l’esbor-
rany del Nou Pla General de Comptabilitat (en endavant PGC).
Aquest es troba en fase de desenvolupament i probablement
tindrem el primer esborrany al llarg de l’estiu o ja de cara al
setembre. Hi ha força expectació pel que fa a quins seran els
temes que s’incorporaran com a novetats en el nou PGC. Com
ja sabem, les NIC/NIIF incorporen força diferències respecte a la
nostra normativa vigent, diferències que podem classificar en
dos tipus, un primer grup que en podríem anomenar novetats
de caràcter formal (nous documents, nous requeriments infor-
matius, noves presentacions i classificacions) i un segon grup
de novetats o diferències en valoració que són les que afecten
la quantificació del patrimoni empresarial. En aquest sentit,
sembla que la idea que predomina a l’ICAC s’orienta vers la
incorporació gairebé total del primer grup de diferències, de
manera que quant a estats financers, presentacions i desglos-
saments hi hauria força homogeneïtzació entre les NIC/NIIF i la
regulació vigent, mentre que pel que fa referència a les diferèn-
cies de valoració i sempre que les NIC/NIIF donin almenys dues
alternatives de valoració, la política seria incorporar les nove-
tats més conservadores i si fos possible mantenir els criteris
vigents. Pel que fa a aquesta política són moltes les veus que
consideren que llavors potser la desitjada harmonització no
serà tanta com l’esperada. De totes maneres, haurem d’espe-
rar i veure com queda l’esborrany del nou Pla.

Mentrestant, el document que tenim com a punt de partida és
el text que s’ha enviat al govern amb les modificacions que
s’incorporen al Codi de Comerç i determinats apartats de la
Llei de Societats Anònimes i Llei de Societats Limitades. Cal
comentar aquí que, des de la primera versió d’aquest docu-
ment fins a la final que s’ha fet arribar al govern, s’han incor-
porat també alguns canvis que comentarem tot seguit.

En aquest document es proposen de manera fonamental les
modificacions a recollir en el Codi de Comerç vigent, pel que
fa 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 acompanyada de 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 relacionades amb els
canvis que s’introdueixen en el Codi de Comerç. Inclou fona-
ments, conceptes i principis bàsics, i deixa els detalls per a pos-
teriors desenvolupaments 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 balanç de situació, compte de resultats, estat de can-
vis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria.
Les societats que puguin presentar un balanç abreujat
podran no presentar l’estat de fluxos d’efectiu. Quant a
aquesta dispensa, comentar que els límits per comptes
abreujats es mantenen, però convenientment arrodonits a
euros. Aquests límits han estat incrementats en l’última
versió de l’avantprojecte, un tema subjecte a molt debat i
posat en qüestió pel sector de l’auditoria.

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

c) Pel que fa 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 actiu, passiu,
ingressos i despeses.

e) Redefinició dels principis comptables: el principi de prudèn-
cia deixa de ser un principi prioritari i passa a ser un més
dels principis de comptabilitat. NO cal pensar, per això, que
el model NIC-NIIF no és prudent, sinó que la prudència no
n’és l’objectiu fonamental i passa a ser una més de les
característiques o els fonaments amb què s’han d’elaborar
els comptes anuals individuals.

f) Normes de valoració: com a principal novetat s’incorpora la pos-
sibilitat de valorar uns determinats elements a valor raonable, de
manera fonamental els instruments financers temporals.

g) Nou tractament del fons de comerç, ja que no s’amortit-
zarà, sinó que només es depreciarà en el cas que el seu
valor de mercat sigui inferior al comptable.

Pel que fa a l’elaboració dels comptes anuals consolidats, els can-
vis principals, els trobem en la definició de grup, canvis que ja s’ha-
vien introduït amb la llei 62/2003. D’aquesta 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 con-
solidar (sempre que se superin els límits vigents de volum, que no
han estat modificats). A partir 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.

Aquest document és, de moment, la nostra base de treball men-
tre esperem la publicació de l’esborrany del nou PGC que espe-
rem que estigui disponible en un màxim de dos o tres mesos.

Soledad Moya
Professora de la Universitat Pompeu Fabra 

i coordinadora del Nou Grup de Treball de Seguiment 
del Nou Pla comptable
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Principis i normes comptables
espanyoles versus normes 
internacionals de comptabilitat 
(IAS/IFRS)
Projecte d’harmonització de la comptabilitat

Director de l’Àrea
Sr. Antoni Puig
Economista auditor. Soci de Pich Auditores-Abante

Professorat:
Rafael Farrán
Economista. Soci d’auditoria de Deloitte

Alejandro Bernal
Economista. Senior Manager de Deloitte
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Reflexions bioètiques 
per als economistes
A l’Informatiu de setembre (núm. 104), l’amic Ivan Planas ens
feia unes reflexions sobre inversió en salut i creixement econò-
mic arran del recent cinquè congrés de la International Health
Economics Association que esdevenien escaients, i indicava
com a idea bàsica la necessitat de considerar la salut un ele-
ment clau per al desenvolupament econòmic i social. Del tot
cert. Ara bé, penso que un altre aspecte fonamental és el de
l’educació des de la infància, i especialment durant l’ado-
lescència, de tots els ciutadans.

És per aquesta raó que avui voldria oferir al nostre col·lectiu
professional, i especialment als interessats en l’economia de la
salut, una informació molt més silenciada pels mitjans que fa
referència també al Congrés Internacional celebrat a Barcelo-
na l’agost del 2006, on es van debatre aspectes importants del
pensament dels més destacats especialistes dels Centres d’Èti-
ca Mèdica d’Europa i de la Societat Europea de Filosofia de la
Medicina.

Ofereixo aquest tema precisament perquè en la nostra socie-
tat cada vegada és més convenient la interdisciplinarietat per
evitar visions parcials des dels diferents àmbits professionals i
que hi hagi enfrontaments entre els diferents professionals
que intervenen avui en el món de la salut que afecta tothom.
A tall d’orientació, transcric l’editorial de la revista Bioètica &
Debat (núm. 41) i recomano l’article que s’hi publica titulat
“El futur de la medicina”, que per manca d’espai no podem
publicar, del Dr. Joan Viñas, rector de l’UdL, que va servir de
ponència d’obertura del congrés esmentat.

Bioètica europea a Barcelona
Les noves tecnologies mèdiques i els desafiaments que com-
porten, tant des del punt de vista personal com social i polític,
són un dels àmbits d’estudi de la bioètica fonamental des dels
seus orígens. Precisament sobre aquesta temàtica va versar el
congrés internacional que va tenir lloc a Barcelona entre els
dies 24 i 27 d’agost, a l’Edifici Docent Sant Joan de Déu.

L’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull va ser
l’amfitrió i principal organitzador del congrés, que va suposar
l’experiència inèdita de reunir en un mateix esdeveniment la
XXII trobada anual de l’Associació Europea de Centres d’Ètica
Mèdica (EACME/ AECEM) i la XIX trobada anual de la Societat
Europea de Filosofia de la Medicina i de la Salut (ESPMH).
Aquestes dues institucions, amb molts anys de trajectòria
cadascuna ja que van ser creades als anys vuitanta, agrupen,
d’una banda, centres especialitzats en ètica mèdica i, d’una
altra, experts en filosofia de la medicina. Cal dir que l’Institut
Borja de Bioètica va ser una de la institucions fundadores de
I’EACME l’any 1985 i que ha participat de manera activa
durant tots aquests anys en les seves activitats.

La correlació entre aquestes dues institucions va permetre un
desenvolupament dels temes de treball i debat en un pla inter-
disciplinari i, al mateix temps, va fer possible una reflexió
filosòfica que va transcendir les urgències i la immediatesa del
moment actual, permetent un debat profund i assossegat. L’e-
nunciat principal del congrés va ser Ètica i filosofia de les
tecnologies mèdiques emergents, proposant-se com a
objectiu central d’estudi i de debat la reflexió sobre l’e-

mergència de noves tecnologies mèdiques i les seves conse-
qüències des del punt de vista personal, institucional i global.
L’estructura del congrés es va concretar en unes conferències
plenàries, celebrades a l’inici de cada jornada, sobre tres
temes bàsics de caràcter més general –el futur de la medicina,
medicina i tecnologia, i teràpia envers millora–, i les sessions
paral·leles de tallers de comunicacions, amb gairebé 150 apor-
tacions. En aquestes sessions, els diferents treballs, en la seva
gran majoria ben elaborats i d’alt rigor acadèmic, es van agru-
par per temàtiques abordant gairebé la totalitat de temes que
ens planteja avui la bioètica, tant des d’un vessant filosòfic
com científic.

Lluny de posicions maximalistes, l’objectiu central d’aquest
congrés ha estat explorar, a través de les presentacions i
debats posteriors, quins beneficis poden reportar aquestes
noves tecnologies en el camp de la salut i de quina manera
poden potenciar i millorar la qualitat de vida de les persones.
També es van precisar, amb lucidesa, els perills latents i els
desequilibris que poden generar des d’una perspectiva global
mundial, posant-se en evidència els enormes contrastos entre
la visió dels països desenvolupats del primer món que investi-
guen i apliquen les noves tecnologies, i els països pobres amb
evident risc de no ser-ne beneficiaris.

L’aprofundiment sobre aquestes temàtiques no és una qüestió
irrellevant en les societats altament tecnificades, sinó una
exigència fonamental, per a garantir que el progrés tecnològic i
científic sigui realment un progrés al servei de les persones
i dels col·lectius més vulnerables. Sovint, els interessos
econòmics de les grans multinacionals tenen un pes prioritari en
l’expansió de les noves tecnologies, i no es considera prou
detingudament el respecte als drets fonamentals de les
persones.

Per tot això, el congrés que va tenir lloc a Barcelona va ser una
excel·lent ocasió per tornar a pensar en l’ús i el desenvolupa-
ment de les noves tecnologies mèdiques, amb l’enriquiment
que ens van aportar les gairebé cent cinquanta comunicacions
sobre diverses temàtiques de diferents professionals, proce-
dents majoritàriament de països europeus, alguns d’asiàtics i
dels Estats Units d’Amèrica.

Els propers mesos, si es troba finançament, l’Institut prepararà
l’edició de les ponències plenàries i de totes les comunicacions
de què sigui possible obtenir el text íntegre.

Fa molts anys que, tractant aquests temes d’economia de la
salut, penso que, la millor inversió en aquest camp, cal fer-la
en educació sanitària, no solament profilàctica sinó en educa-
ció de principis ètics fonamentals, no tan sols per a la pròpia
salut individual i col·lectiva, sinó per a la convivència i la justí-
cia social “global”.

Només amb polítiques d’aprofundiment en la formació de
les persones i en les seves conductes podem assolir els
objectius econòmics en salut, ja que tots sabem que els
recursos són insuficients i que en canvi cal prioritzar, sense
mesures demagògiques de cap mena per aconseguir vots
de determinats grups socials o objectius estètics de mino-
ries irrellevants. De la mateixa manera, que ja hem comen-
tat sovint, caldria canviar la mentalitat dels polítics per
aconseguir efectes a llarg termini i no solament per èxits de
legislatura.

Jaume Terribas
Vicepresident de l’Institut Borja de Bioètica
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Quadern de navegació
DICCIONARIS CATALÀ-ANGLÈS EN LÍNIA

Els diccionaris que tenen més acceptació entre els internautes
són dos, i els dos força complets. L’anomenat Dacco ha estat
fet en codi lliure (www.ibiblio.org/dacco), i permet als usua-
ris afegir els termes que no inclou. El segon és la versió en
línia del Diccionari de la Llengua Catalana Multilingüe d’Enci-
clopèdia Catalana, consultable a l’adreça www.grec.net/cgi-
bin/mlt00.pgm.

ELS ANTIVIRUS DE MICROSOFT

Tot i que encara es
troben en fase de
proves, els anun-
ciats antivirus de
Microsoft ja han
sortit en castellà. El
primer que veurà la
llum aquest estiu és
una eina que esca-
neja l’ordinador des

d’Internet en cerca de virus, programes espies i malware, i un
filtre per a contingut no desitjat, destinat a pares que vulguin
saber per on naveguen els seus fills.

Windows Live One Care Safety Scanner (http://safety.live.com),
encara en versió beta i pendent d’un nou nom en castellà, és
una pàgina web que permet saber si l’ordinador està infectat
amb algun tipus de virus, troià o programa espia. Per això ins-
tal·la un control en l’ordinador similar al que actualitza el sis-
tema operatiu i que analitza l’estat de l’aparell, incloent-hi la
detecció d’arxius que poden ser esborrats. Una altra prestació
permet saber si l’ordinador funciona a ple rendiment.

EL MERCAT DELS ANTIVIRUS VA CRÉIXER UN 13,6%
L’ANY PASSAT

El mercat mundial d’antivirus va fac-
turar l’any 2005 uns 4.000 milions
de dòlars, un 13,6% més que el
2004, segons dades de la consultora
Gartner (www.gartner.com). Aquest
sector es divideix a parts iguals entre
empreses (51,5%) i particulars (48,5%),
essent aquesta darrera part la que
més ha crescut els últims anys i,
segons l’estudi, la que més ha de créi-

xer en el futur, en el sentit que cada vegada més l’usuari domès-
tic pren consciència de la necessitat de protegir el seu ordinador.
I això ja es comença a traduir també en un creixement en la
demanda de productes antiespies o tallafocs (firewalls).

Els analistes de Gartner pensen que aquest sector aviat oferirà
nous serveis o modificarà la seva oferta, i que s’orientarà força
cap a l’usuari domèstic ja que, ara, aquest usuari necessita
entre dos i tres productes per protegir el seu PC (antivirus,
antispyware i tallafocs) i no descarten que apareguin produc-
tes que agrupin en un de sol les tres mesures de seguretat. I
que a més sigui aplicable a l’empresa.

L’estudi conclou que les tres principals empreses del sector
tenen el 86% del mercat, essent-ne el líder Symantec (Norton)
amb el 53,6% seguit de McAfee amb el 18,8% i Trend Micro

amb el 13,8%. Panda Software només té el 3,2% del mercat,
bàsicament en petites i mitjanes empreses europees. Això els
ha permès ser l’empresa que més va créixer l’any passat: un
23,9%.

IBM CREA UN SERVEI DE CORREU-E D’EMERGÈNCIA 
PER A LES EMPRESES

Aquest servei s’acti-
va quan el sistema
de correu-e principal
d’una empresa falla.
Això sí, el servei té
un cost que inicial-
ment parteix de
l’1,80 e al mes per
cadascuna de les
bústies de correu.

El servei batejat IBM Express E-Mail Recovery Solution evita
que es produeixin interrupcions en el sistema de correu, que
hi hagi pèrdues de missatges, de dades de les agendes, dels
calendaris, etc. El sistema, programat sobre una plataforma
Linux, és del tot transparent per al client i disposa d’un meca-
nisme de seguretat que quan detecta que el correu de l’em-
presa falla, comunica a l’administrador, per mòbil, PDA,
“busca” o adreça electrònica alternativa que el sistema de
seguretat s’activa.

Teniu més informació a: www-1.ibm.com/gold/portal/images/
es_ES2/220784.html

EL CONGRÉS APROVA LA VENDA DE MEDICAMENTS
PER INTERNET 

El Congrés espanyol ha aprovat el projecte de Llei de garan-
ties i ús racional de medicaments i productes sanitaris, que
autoritza la venda per Internet de medicaments que no
necessiten recepta. Això sí, només en podran vendre els por-
tals de farmàcies que tinguin el permís corresponent. A Euro-
pa, l’únic país que ho permet són els Països Baixos; en canvi,
als Estats Units i en alguns països sud-americans és una pràc-
tica habitual.

Teniu més informació a: 
http://www.redfarmaceutica.com/r2/almacen/avisosUrgentes/
archivos/171/LGURM.pdf

FOTOGRAFIA DIGITAL

Qui no té una càmera digital de fotografia? La majoria d’usuaris,
aficionats o no, disposem d’aquest aparell, i de ben segur que
durant aquestes vacances l’hem fet servir. És per això que us ofe-
rim un seguit d’enllaços on podeu trobar informació, manuals,
instruccions i trucs per utilitzar càmeres digitals o retocar les foto-
grafies que ja teniu fetes i arxivades al vostre ordinador.

Quesabesde… www.quesabesde.com/camdig
Nueva fotografía www.nuevafotografia.com
Foto Cultura www.fotocultura.com
Foto 3 Magazine www.foto3.es
eMagister (cursos i manuals gratuïts) www.emagister.com

Departament d’Informàtica
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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Normes internacionals d’auditoria: situació actual
Les Normes Internacionals d’Auditoria són publicades per l’IFAC
(International Federation of Accountants). 

El Comitè encarregat de l’elaboració d’aquestes normes dins
l’IFAC és l’IAASB (International Auditing and Assurance Stan-
dards Board) que té per objectiu establir normes d’auditoria,
seguretat, control de qualitat i serveis relacionats, aconseguir
la uniformitat en les pràctiques d’auditoria i promoure la con-
vergència de les normes internacionals amb les vigents en
cada país, reforçant d’aquesta manera la confiança pública en
la feina de l’auditor.

L’IAASB emet els documents següents:

– Normes Internacionals d’Auditoria (ISA).
– Normes Internacionals de Compromisos de Seguretat (ISAE).
– Normes Internacionals de Control de Qualitat (ISQC).
– Normes Internacionals de Serveis Relacionats (ISRE).

Des del 2003 l’IFAC ha anat introduint canvis importants en
les Normes Internacionals d’Auditoria que fan referència tant
a modificacions de normes existents com a la introducció d’al-
tres de noves. 

Un dels canvis importants que es va produir afecta l’es-
tructura del handbook, amb la introducció d’una millor
classificació de les normes en relació a les diverses actua-
cions dels professionals en el món de la comptabilitat i
l’auditoria. 

Aquesta nova classificació permet que l’usuari d’aquests ser-
veis distingeixi el nivell de confiança que cada servei pot
atorgar, tot delimitant en conseqüència l’abast de cada tre-
ball i per tant, la responsabilitat que assumeix l’emissor de
l’informe.

De tots aquests canvis als quals hem fet referència, i que s’han
produït des del 2003 fins avui, volem destacar els següents:

– Emissió de la ISQC1 (Quality Control for Firms that Perform
Audits, Reviews, Other Assurance and Related Services).
Aquesta norma descriu els principals elements de control de
qualitat de què els despatxos professionals han de disposar.

– S’ha publicat un marc de referència per als serveis de segu-
retat. Aquest marc de referència no és una norma, única-
ment intenta explicar els objectius d’un encàrrec professional
i els elements que hi intervenen (les parts de l’encàrrec, la
matèria, els criteris, l’evidència i l’informe).

– S’han introduït dues noves normes molt importants que
tenen a veure amb el treball de l’auditor en l’avaluació
dels riscos i les respostes als riscos avaluats. Aquestes
dues noves normes són la 315 (Understanding the Entity
and its Environments and Assessing the Risk of Material
Misstatement) i la 330 (The Auditor’s Procedures in Res-
ponse to Assessed Risks). En introduir-se aquestes dues
novetats es va produir una necessària modificació en la
resta de normes i també es van donar de baixa les anti-
gues de coneixement del negoci (310) i l’avaluació de ris-
cos (400). 

– S’han actualitzat un seguit de normes d’una manera impor-
tant fent-les més descriptives i amb més contingut. Podem
esmentar com a exemple les darreres modificacions en les
normes 230R (Audit documentation), 240 (Fraud) i 500
(Audit evidence). També es va separar l’antiga norma 700
creant una nova norma 701 que recull les modificacions als
informes d’auditoria (en l’àmbit internacional s’entenen per
modificacions tots aquells informes diferents dels que con-
tenen una opinió favorable).

– En l’actualitat es troben en esborrany diverses modificacions
de normes ja existents (per exemple ISA 600 referida a audi-
tors de grups) i altres noves normes (per exemple 705 i 706
referides a modificacions en l’opinió i paràgrafs d’èmfasi).

Volem fer referència també a un important projecte de l’IFAC
anomenat “Clarity Project” que té per objectiu dur a terme
una modificació de totes les normes d’auditoria atorgant-los
un nou enfocament quant a estructura i redacció per propor-
cionar-ne una més gran claredat i entesa, evitant així determi-
nades confusions que es produïen per l’estil de redacció, com
també certes duplicitats que es donaven dins el mateix cos de
les diverses normes.

La filosofia d’aquesta nova orientació es basa a establir clara-
ment l’objecte de la norma, a descriure els requeriments obli-
gatoris amb un llenguatge adequat i concret, i a proporcionar
addicionalment altres guies no obligatòries (application mate-
rial) així com els annexos que calguin. 

En l’actualitat ja s’han redactat des d’aquest nou enfoca-
ment diverses normes com són la ISA 240, 300, 315, 330,
600 i 550.

En funció del que hem esmentat anteriorment podem treure
una sèrie de conclusions en relació al grau d’adaptació de les
normes espanyoles a les de l’IFAC:

1) L’estructura de les normes de l’IFAC és molt més lògica,
ordenada i clara. 

2) Les normes de l’IFAC són objecte d’una revisió important
per aproximar-les més a l’interès públic (envers una audito-
ria més eficaç). 

3) Diverses normes internacionals no han estat adoptades per
l’ICAC (ISAS 545, 550, 710, etc., totes elles importants).

4) Una majoria de normes de l’ICAC porten un desfasament
important respecte a les seves homòlogues de l’IFAC.
Aquest desfasament es dóna, per exemple, en les normes
700 i 701 d’informes, en la 240 de fraus i en les 300, 315,
330 i 500 de planificació, avaluació de riscos, resposta als
riscos avaluats i evidència. D’altres simplement haurien de
reforçar alguns aspectes que requereixen una atenció més
gran (per exemple: NTA d’execució del treball, NTA de con-
firmacions de tercers, etc.). 

Carlos Puig de Travy
President del Comitè de Normes 

i Procediments del REA
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l Informe anual Síndic de Greuges.

Apartat medi ambient
L’informe anual que presenta el Síndic de Greuges de Cata-
lunya indica que el camp mediambiental és segurament l’àm-
bit en què es fa més evident l’aflorament de nous drets que
cada cop són més exigits per la societat.

Ja no n’hi ha prou amb el principi de “qui contamina, paga”,
cal evitar la contaminació; cal internalitzar els costos mediam-
bientals de qualsevol procés productiu; la societat en conjunt
no pot continuar pagant allò que només alguns consumeixen
en contra de l’interès general.

Els sorolls i les males olors afecten la intimitat de les persones.
La contaminació de les aigües afecta la salut i porta la societat
a intuir situacions de risc que fan cada cop més difícil la con-
vivència pacífica allà on tenen lloc episodis de contaminació; no
es desitja veure residus urbans o industrials enlloc, però tampoc
es volen centres de tractament a prop dels nuclis urbans. Tot
plegat ben adobat amb algunes dosis d’individualisme, que
sovint poden créixer a causa d’una actuació insuficient de les
administracions en el control –bàsicament abans de la posada
en marxa– d’algunes instal·lacions dels seus termes municipals.

ALGUNES PROBLEMÀTIQUES

1. El control inicial i les llicències ambientals condicionades.
La finalitat del control és garantir l’adequació de l’activitat a la
legalitat i també a les especificacions de la llicència o autorització.
L’eficàcia de l’autorització de la llicència ambiental i del per-
mís municipal ambiental s’ha de supeditar al resultat favo-
rable de l’acta de control inicial.
S’ha de promoure una regulació detallada, concreta i clarificadora
de l’actuació de control inicial que indiqui què cal fer en cada cas.
L’atorgament d’una llicència municipal (ambiental, d’o-
bres…) en determinats àmbits no n’eximeix el titular d’ob-
tenir els permisos o les autoritzacions que exigeixen altres
disposicions legals i viceversa.
1.1 Contaminació acústica

a) La tercera pista de l’aeroport del Prat.
b) El soroll de les campanes.
c) Les bandes rugoses de carrers i carreteres.

1.2L’aigua
S’ha d’assegurar una comunicació efectiva a la població
dels riscos de pèrdua de la qualitat de l’aigua.
Els consumidors han ser informats de la situació d’aler-
ta i les mesures correctores i preventives abans de les 24
hores següents a la valoració sanitària de l’aigua.
Cal actuar amb més rigor i coordinació administrativa en
matèria de planificació urbanística.

1.3Els materials transgènics
El Departament d’Agricultura prepara un decret per
regular la producció agrícola genèticament modificada.
No és cert que “allò que és del comú no és de ningú”, la
terra, l’aire i l’aigua són de tothom, i els ajuntaments i els
governs han de vetllar per allò que és de tots, si de veritat es
vol lliurar a les generacions futures un món més equilibrat.
El dret a un medi natural en condicions hi obliga. A més,
s’ha de fer referència a la pertinència de problemàtiques
ja plantejades en informes anteriors. 
El text és molt extens, en part perquè s’hi sintetitzen
problemàtiques essencials, i es pot consultar en tota la
seva extensió a la web del Col·legi.

Amadeu Ibarz, economista
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Notícies d’interès
– La UE renovarà la seva política el 2007 per frenar el canvi

climàtic (Aquí Europa 3/7).
– La Naturalesa proporciona el 44% del treball mundial (La

Razón 5/7).
– S’obre el Registre d’emissions de l’any 2005 (ministeri MA 9/6).
– S’emmagatzemarà CO2 per reduir les emissions (Expansión 12/7).
– L’observatori de sostenibilitat creu que l’informe de RSC és

millorable (EFE 15/6).
– Les empreses reconeixen els avantatges del reciclatge

informàtic (Cinco días 20/6).
– La UE aposta per Espanya per al desenvolupament de l’e-

nergia solar, país on hi ha els 3 projectes de més volada.
(Europa Press 21/6).

– La universitat de Kioto treballa per aconseguir que la soste-
nibilitat sigui una assignatura. (Europa Press 23/6).

Esdeveniments
– CONAMA 8 espera 10.000 participants en una nova Cime-

ra de Desenvolupament Sostenible des del 27 de novembre
a l’1 de desembre a Madrid.

– A Madrid, el 2007 tindrà lloc una trobada amb el títol “Opor-
tunitats per al Món”, sobre Responsabilitat Social Corporati-
va i Energies Renovables.

– SRI Community va organitzar el 27 de juliol una jornada de
reflexió sobre inversió responsable.

– Els ministres d’Energia G8 i els països en desenvolupament
es reuniran el mes d’octubre a Mèxic per fer un document
de recomanacions sobre el Canvi Climàtic.

Comissió d’Economia i Sostenibilitat
Com dèiem en anteriors informatius, un grup de la Comissió
estem preparant un document que es vol presentar al CONA-
MA 8 en el grup 21 Memòries de Sostenibilitat. És per això
que les reunions presencials al Col·legi s’orienten a la realitza-
ció d’aquesta tasca, que s’estendrà encara molt més, per fer
una ampliació del treball de l’any passat, la comparativa de les
guies G2 i G3, i altres conceptes. A partir del setembre, la
resta de la Comissió que vulgui assistir a les reunions ho pot
fer, ja que s’hi exposa el treball de cadascun dels membres del
grup i pot ser interessant per a molts de vosaltres.

També com vàrem explicar, el Col·legi lidera el Grup 21
Memòries de Sostenibilitat, per al CONAMA 8; el grup es va
constituir amb la participació de 32 empreses, i els coordina-
dors són Josep M. Salas i Marta Roca. En la segona reunió
varen venir nous stallholders, com ara sindicats i associacions,
i es va mig determinar el tema que es volia desenvolupar. Les
dues reunions van tenir lloc a Madrid. La tercera, el 13 de
juliol, es va fer a la seu del Col·legi a Barcelona, i es van for-
mar els grups per redactar el document inicial. Les empreses
comencen a interessar-s’hi, ara encetem el proper any de tre-
ball, si t’interessa ser-hi, posa’t en contacte amb nosaltres.
Aquest any no serem presents a la Jornada de l’Economista,
no ens hi han comptat; ens sap greu, ja que cada dia és més
evident que les noves tendències de fer negoci, comptabilitat,
canvi climàtic, etc... passen pel concepte de Sostenibilitat.

Marta Roca Lamolla, economista
Comissió d’Economia i Sostenibilitat





El passat 13 de juny Enric Olcina, director
de KPMG Forensic a Barcelona, va impar-
tir una conferència per tractar d’aquest
tema que ell coneix en profunditat, atès
que el departament que dirigeix s’ocupa,
entre altres temes, d’assessorar en aquesta
prevenció. L’acte, organitzat per la Comis-
sió d’Economia Financera, fou moderat
pel seu president, el Dr.Anton Gasol.

Els antecedents en el marc legal per a la pre-
venció del blanqueig de diners es remunten
al final dels anys vuitanta del darrer segle.
Es va donar un altre enfocament a la inves-
tigació policial de delictes com ara el nar-
cotràfic, fent un seguiment de com les
bandes de crim organitzat introduïen i inte-
graven en l’economia els diners generats
per les seves operacions. A la Declaració de
Basilea del 1988, que començava a seguir
aquest tema a nivell internacional, s’hi va
afegir el naixement, el 1990, del GAFI (creat
pel G-7 amb l’objectiu de combatre aquest
problema), que va fer 40 recomanacions al
respecte, desenvolupades per diferents
organismes internacionals en la dècada
següent. A nivell espanyol, seguint la matei-
xa línia, també es va recollir el tema en la
legislació, alhora que el Banc d’Espanya va
crear el SEPBLAC (que estudia les opera-
cions sospitoses). Però el gran canvi, el
gran impuls a tot això va arribar arran dels
atemptats de l’11 de setembre de 2001.
Efectivament, unes setmanes després els
Estats Units van promulgar la Patriot Act per
perseguir el blanqueig de diners perquè no
servís per finançar el terrorisme, seguit
immediatament per directives europees i,
més tard, per la legislació espanyola.

Amb totes les darreres modificacions
legals, ¿què s’entén ara mateix per blan-
queig de diners? Segons la legislació
espanyola vigent, consisteix en l’aprofita-
ment dels recursos obtinguts amb alguna
activitat delictiva penada amb més de tres
anys de presó, així com la participació en
l’encobriment i l’ocultació de l’origen dels
mateixos, tot simulant-ne un origen lícit.
Això presenta dues noves implicacions
importants. La primera és que, tenint en
compte que els delictes fiscals que impli-
quin un frau en la quota a pagar a Hisen-
da superior a 90.000 euros estan penats de
2 a 5 anys, l’ocultació del seu origen es
pot considerar blanqueig de capitals. La
segona implicació és que tot aquell qui
encobreixi o assessori per ajudar a blan-
quejar aquests recursos també incorre en
el mateix delicte. Pel que fa al secret pro-
fessional, la llei el contempla com una raó
per no facilitar informació quan es tracta
d’un advocat defensor. Per tant, un asses-
sor fiscal, un auditor, un comptable
extern, etc., no poden al·legar el mateix.

A l’hora de perseguir el blanqueig de
diners és molt útil saber quines són les
tres etapes del procés. La primera fase, de
col·locació, consisteix a canviar l’aparença
il·lícita dels diners. Seria, per exemple,
posar els diners obtinguts amb la venda
de droga en un compte bancari, o bé pas-
sar bitllets de 10 euros a bitllets de 500. En
aquesta fase hi pot haver la col·laboració
de les entitats financeres, i es diu que és
el moment en què és més fàcil detectar
l’intent de blanqueig. La segona fase és la
d’encobriment i transformació, en què es
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Mecanismes de prevenció 
del blanqueig de capitals

passen els diners a una operació que té
una imatge lícita. Aquí intervenen serveis
professionals com ara d’advocats, notaris,
comptables externs, auditors, assessors
fiscals, etc. I en la darrera fase,d’integració,
es transformen aquests diners amb apa-
rença lícita en l’actiu que es volia adquirir.

Els negocis més susceptibles de ser utilitzats
per al blanqueig de capitals són, a part els
ja esmentats, els negocis de canvi de mone-
da estrangera, el sector immobiliari, el
comerç d’antiguitats i joies, els negocis d’im-
portació i exportació i, sobretot, els sectors
que gestionin grans quantitats d’efectiu.

La llei de prevenció del blanqueig de capi-
tals estableix, per a tots aquests sectors,
una sèrie d’actuacions i procediments a
seguir. Les entitats financeres són els sub-
jectes amb més obligacions, pel motiu
exposat abans. Els principals punts a seguir
són: han d’identificar i tenir un gran conei-
xement dels clients, fer un examen espe-
cial de certa tipologia d’operacions,
reportar al SEPBLAC determinades operati-
ves específiques i totes les que considerin
sospitoses, i formació d’empleats en temes
de prevenció. Per a altres agents, no són
tantes les obligacions, però tot i així n’hi ha
algunes, com ara la identificació dels
clients, l’especial atenció en sectors de risc
i de grans quantitats d’efectiu, i la comuni-
cació al SEPBLAC d’operacions sospitoses.
Amb aquesta legislació, en definitiva, es
busca dificultar el blanqueig de diners,però
també augmentar la consciència del pro-
blema i obtenir informació de totes les
organitzacions que hi estan exposades per
facilitar la prevenció. La comunicació d’una
determinada operació al SEPBLAC no
equival a una denúncia, és aquest organis-
me el qui haurà d’investigar l’operació, i
només després, si veu indicis de delicte,
tramitarà la denúncia corresponent.

El Sr.Olcina va concloure que l’actuació del
SEPBLAC ha ajudat a destapar algunes de les
grans trames de blanqueig de diner negre
de què s’ha tingut notícia recentment, tot i
que els resultats més importants encara tri-
garan uns anys a arribar, atès que la feina
és molt laboriosa. Això sí, també és cert que
ara mateix el SEPBLAC necessitaria més
dotació de recursos per poder arribar a
investigar totes les operacions sospitoses.

Ramon Vallés i Fort
Economista

Col·laborador de la Comissió d’Economia
Financera

Una versió més detallada de la res-
senya està disponible en l’apartat de
la Comissió d’Economia Financera de
la pàgina web del Col·legi



Treballem en grup / Aula d’Economia

Cursos destacats setembre/octubre 2006
Màster d’especialització
tributària
Durada: 300 hores
Dates: del 19 d’octubre de 2006 a maig de 2007
Horari: de dilluns a dijous de 19.00 a 22.00 h.
L’objectiu del màster és donar als assistents una expe-
riència pràctica adequada per poder exercir en un futur
com a assessor fiscal.
Es basa en aplicacions conceptuals dels diferents impos-
tos i en la legislació que els és aplicable, i es fonamenta
especialment en la resolució de casos pràctics que per-
metin entendre i saber aplicar les explicacions donades. 
S’adreça a economistes que vulguin conèixer a fons els
impostos vigents actualment i, en particular, als llicen-
ciats de nou o a aquells que realitzen els darrers anys de
carrera i es volen especialitzar en aquesta matèria.

Programa de Postgrau
d’Auditoria (edició presencial, 
semipresencial i en línia)
Dates: del 19 d’octubre de 2006 al 7 de juliol de 2007
L’objectiu del programa de postgrau d’auditoria és asso-
lir un alt nivell de coneixements i exigència. Per això,
oferim una formació rigorosa i completa, amb la garan-
tia del Col·legi d’Economistes de Catalunya, de la Uni-
versitat Pompeu Fabra i d’un equip de professors integrat
per especialistes universitaris i professors destacats. 
El programa s’agrupa en tres grans àrees que conformen
l’auditoria de comptes: 
– L’auditoria externa, la que revisa els comptes anuals de

les empreses per verificar si reflecteixen la imatge fidel
del seu patrimoni i situació financera. 

– El control intern o revisió dels sistemes establerts per les
empreses per garantir l’assoliment dels seus objectius.

– Les normes jurídiques i professionals que afecten l’au-
ditoria i els auditors de comptes. 

El programa presenta les novetats de la normativa comp-
table espanyola i introdueix les normes internacionals de
comptabilitat com a fonament de la regulació europea.

Programa general de
comptabilitat professional
Durada: 162 hores 30 minuts
Dates: del 18 d’octubre de 2006 al 19 d’abril de 2007
L’objectiu del programa és formar professionals de comp-
tabilitat amb capacitat per assumir una direcció econòmi-
ca comptable, si s’escau. El programa té un enfocament
eminentment pràctic, orientat a brindar els coneixements
necessaris a aquest professionals, utilitzant, quan calgui,
les noves tecnologies aplicades en aquesta àrea.

Principis i normes comp-
tables espanyoles versus
normes internacionals de
comptabilitat (IAS/IFRS)
Durada: 16 hores
Dates: 26 i 27 de setembre; 4 i 9 d’octubre de 2006
Horari: de 17.00 a 21.00 h.
Aprofundir en els coneixements dels principis i les normes
comptables internacionals, i les diferències amb les espanyoles.

Anàlisi i gestió 
d’inversions a l’empresa
Durada: 16 hores
Dates: 19, 20, 26 i 27 de setembre de 2006
Horari: de 18.00 a 22.00 h.
L’anàlisi d’inversions serà sempre necessari i imprescindi-
ble en el món empresarial, i només tindrà sentit si, els qui
participen en la decisió, coneixen les limitacions i el con-
text en què s’ha d’aplicar. L’objectiu 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 conèixer
i acostar els assistents 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 finan-
cer, 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 neces-
saris per al procés d’avaluació d’inversions, assegurant
que es prenguin les millors decisions en aquesta matèria.

Curs de comptabilitat
superior
Durada: 56 hores
Dates: del 18 d’octubre al 20 de novembre de 2006
Horari: dilluns, dimecres i divendres 
de 18.00 a 22.00 h.
Aquest curs es planteja assolir els objectius següents: 
1. Analitzar de manera teoricopràctica els principals pro-

blemes de la comptabilitat financera en base a la nor-
mativa comptable vigent en l’actualitat, incidint en
aquells aspectes que des d’un punt de vista professio-
nal resultin més rellevants. 

2. S’analitzaran els aspectes més destacables de les nor-
mes internacionals de comptabilitat (NIC/NIIF) rela-
cionades amb els temes tractats. 

3. S’analitzaran específicament el quadre de finança-
ment i l’estat de fluxos de tresoreria. 

4. Estudi específic de les situacions més importants que
afecten les societats anònimes i limitades (com a for-
mes societàries més característiques) i que estan reco-
llides en el PGC. 

Programa d’especialització
en consolidació comptable
En preparació

Altres cursos
setembre/octubre 2006
Seminari de l’Impost sobre successions
i donacions
Durada: 12 hores
Dates: 19, 21, 26 i 28 de setembre de 2006
Horari: de 18.00 a 21.00 h.

Programa de formació per a economistes
en actuacions judicials
Durada: 13 hores 30 minuts
Dates: 26 i 28 de setembre; 3 d’octubre de 2006
Horari: de 16.30 a 21.00 h.

Model EFQM d’excel·lència empresarial
Durada: 6 hores
Dates: 2 d’octubre; 20 i 21 de novembre de 2006
Horari: 2 d’octubre de 9.00 a 14.00 h.; 
20 i 21 de novembre de 9.00 a 15.00 h.

Comptabilitat d’empreses constructores,
immobiliàries i UTES
Durada: 18 hores
Dates: 9, 11, 16, 18 i 23 d’octubre de 2006
Horari: de 18.00 a 22.00 h.

Les fonts d’informació fiscal i comptable
per a assessories i despatxos professionals
Durada: 4 hores
Dates: 10 d’octubre de 2006
Horari: de 18.00 a 21.00 h.

Gestió documental i d’arxius 
en els despatxos professionals
Durada: 6 hores
Dates: 16 i 17 d’octubre de 2006
Horari: de 18.00 a 21.00 h.

Seminari sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats
Durada: 9 hores
Dates: 17, 19 i 24 d’octubre de 2006
Horari: de 18.00 a 21.00 hores

La reforma comptable i les normes
internacionals de comptabilitat 
(NIIF-IFRS)
Durada: 24 hores
Dates: del 17 d’octubre al 2 de novembre de 2006
Horari: dimarts i dijous de 9.30 a 13.30 h.

Com fer presentacions eficaces en públic
Durada: 21 hores
Dates: 18, 25 i 31 d’octubre de 2006
Horari: de 9.30 a 14.00 i de 16.00 a 18.30 h.

Programa de direcció i gestió 
de fundacions i altres entitats 
no lucratives
Durada: 54 hores
Dates: 19 i 26 d’octubre; 2, 8, 16, 23 
i 30 de novembre de 2006
Horari: de 9.15 a 13.45 i de 15.30 a 18.30 h.

Curs de fiscalitat immobiliària
Durada: 18 hores
Dates: del 23 d’octubre al 13 de novembre de 2006
Horari: de 19.00 a 22.00 h.

Comptabilitat de fusions i escissions
Durada: 6 hores
Dates: 30 i 31 d’octubre de 2006
Horari: de 17.00 a 21.00 h.

Gestió laboral: nòmines, contractes 
i seguretat social
En preparació
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7 de juny

Curs sobre Gestió Documental. Cap a l’ofi-
cina sense papers, organitzat per la Seu de
Girona del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, a càrrec d’Àlex Brusi,  gerent de
Gidoc integral, SL, i professor d’informació
i documentació administrativa de la UdG.

8 de juny

Presentació del llibre Francis Ysidro Edge-
worth. Crònica familiar, de Lluís Barbé, a
càrrec de Lluís Argemí, professor d’Histò-
ria del Pensament Econòmic de la Univer-
sitat de Barcelona, amb la col·laboració
del Servei de Publicacions de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.

13 de juny

Conferència sobre Mecanismes de preven-
ció del blanqueig de diners, organitzada
per la Comissió d’Economia Financera, a
càrrec d’Enric Olcina, director de KPMG-
Forensic Espanya.

14 de juny

Sessió informal Normes per al registre,
valoració i informació dels drets d’emissió
de gasos d’efecte hivernacle, organitzada
per la Secció del REA Catalunya.

14 de juny

Dinar col·loqui organitzat per la Junta de
Govern del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, amb la participació d’Antoni Cas-
tells, conseller d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.

15 de juny

Presentació del treball El disseny de con-
tractes per a les spin-off de les universitats,
organitzat per la Comissió d’Economia
Industrial del Col·legi d’Economistes de
Catalunya. La presentació va anar a càrrec
d’Inés Macho-Stadler, de la UAB.

20 de juny

Conferència sobre La declaració de l’Im-
post de Societats de l’exercici 2005, orga-
nitzada per la Seu de Lleida del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec de
José Ignacio Cucalón, cap de Gestió Tri-
butària a Lleida.

21 de juny

Roda de premsa organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya per a la pre-
sentació de l’Informe Situació Econòmica

Primavera 2006, a càrrec d’Àngel Hermo-
silla, economista i responsable de la Secre-
taria Econòmica del Col·legi i de Jordi
Conejos, degà del Col·legi.

21 de juny

Presentació del llibre La comptabilitat de
les fundacions i associacions, organitzada
per la Comissió de Comptabilitat i ACCID,
a càrrec de Ferran Termes, president de la
Junta de l’ACCID i d’Antonio García Cas-
tellví, professor titular d’Economia Finan-
cera i Comptabilitat de la UB i autor del
llibre.

29 de juny

Presentació de la Memòria Socioeconò-
mica de Barcelona 2005, organitzada
per la Junta de Govern del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, a càrrec de
Rosa Virós, presidenta del Consell
Econòmic i Social de Barcelona i de
Jordi Conejos, degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya.
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4 de juliol

Sessió temàtica sobre Novetats en la decla-
ració de l’impost sobre societats, organit-
zada per la Comissió d’Assessors Fiscals,
a càrrec d’Àngel Segarra, economista i
assessor fiscal.

5 de juliol

Dinar-col·loqui: Les societats de capital
risc en el moment actual, organitzat pel
Fòrum Economistes en Mercats Financers
a càrrec d’Agustín Pla, director a Barcelo-
na de 3i Europe plc.

5 de juliol

Taula rodona organitzada pel Club de
Conjuntura sobre L’economia catalana a
mitjan 2006, amb la participació de Víc-
tor Fabregat, Àngela Fernández, Àngel
Hermosilla, Joan Miquel Hernández,
Mercè Jou, Teresa Ollé, Maria Parpal,
Germani Rincón, Rafael Romero i Artur
Saurí. Va estar moderada per Jordi
Goula.

11 de juliol

Conferència sobre El projecte de Llei de
societats de professionals i la responsabili-
tat de l’economista assessor fiscal, junt
amb altres projectes legislatius d’interès,
organitzada per la Seu de Lleida del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec de Valentí Pich, president del
Registre d’Economistes Assessors Fiscals
(REAF).

11 de juliol

Reunió del panel d’experts de l’IEBE
(Índex d’Expectativa Borsària) per exami-
nar el resultat de l’enquesta sobre l’IBEX-35.

12 de juliol

Visita de la Junta de Govern a Montserrat amb
motiu de la signatura del Conveni de Col·labo-
ració entre el Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya i la Fundació Abadia de Montserrat.
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18 de juliol

Roda de premsa per presentar l’Índex
d’Expectativa Borsària dels Economistes
(IEBE) corresponent al 3r trimestre del
2006.

Documents 
de treball 
a disposició 
dels col·legiats
En aquest període s’ha posat
a disposició dels membres
del Col·legi d’Economistes
de Catalunya la documen-
tació següent, que podeu
trobar a la pàgina web del
Col·legi, a l’apartat corres-
ponent:

– Transparències aportades
per Àngel Segarra, eco-
nomista, assessor fiscal,
amb motiu de la sessió
temàtica “Novetats en la
declaració de l’impost
sobre societats”, del pas-
sat 4 de juliol organitzada
per la Comissió d’Asses-
sors Fiscals.



“L’ESTRATÈGIA DE LA UNIÓ EUROPEA

PER A L’OCUPACIÓ I EL CREIXEMENT:

UN INSTRUMENT VÀLID PER A

L’ECONOMIA ESPANYOLA?”

Coordinador: Sr. Guillem Rovira, cap de l’Àrea Institucional del
Patronat Català Pro Europa i professor de la Universitat de Barcelona

“ELS ECONOMISTES EN LA SOCIETAT

DEL CONEIXEMENT”

Coordinador: Sr. Julià Manzanas, gerent de Mercat d’Indra Sistemes

“LA PREVISIÓ MACROECONÒMICA 

I EL COMPORTAMENT DELS MERCATS”

Coordinador: Sr. Ferran Sicart, director de Tresoreria de Caixa
d’Estalvis de Catalunya

“ANÀLISI DE LA REFORMA PER AL 2007

DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA,

SOCIETATS, NO RESIDENTS I PATRIMONI”

Coordinadora: Sra. Lluïsa Morales, economista assessora fiscal

“ELS ECONOMISTES EN ELS MITJANS

DE COMUNICACIÓ”

Coordinador:Sr. Jordi Goula, economista i periodista de La Vanguardia

“L’ECONOMISTA COM A CONSULTOR 

EN REGULACIÓ O COMPETÈNCIA”

Coordinador: Sr. Xavier Martínez Giralt, catedràtic 
de la Universitat Autònoma de Barcelona

“L’ECONOMIA AFRICANA; FACTORS 

DE CREIXEMENT I LIMITATIUS. 

ÀFRICA SEGONS X-S-M”

Introductor: Sr. Guillem López Casasnovas, catedràtic 
d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i conseller del Banc d’Espanya

“EL PAPER DE L’AUDITOR DAVANT

EL FRAU COMPTABLE”

Coordinador: Sr. Emilio Álvarez, economista auditor

“EL PIB: UNA MESURA DISCUTIDA DEL

CREIXEMENT I BENESTAR ECONÒMIC”

Coordinadora: Sr. Pere Puig, catedràtic d’Economia d’ESADE

“LA REFORMA COMPTABLE A ESPANYA:

IMPLICACIONS DEL NOU PGC”

Coordinadora: Sra. Ester Oliveras, professora de la Universitat
Pompeu Fabra

“L’EXERCICI DE LES PROFESSIONS

MITJANÇANT SOCIETATS 

DE PROFESSIONALS”

Introductor: Sr. Pedro Pablo Rodés, soci de J & A Garrigues, SL

“INCREMENT DE LA RIQUESA

IMMOBILIÀRIA I LA SEVA

MOBILITZACIÓ CAP AL CREIXEMENT

DEL CONSUM”

Coordinador: Sr. Albert Renté, sotsdirector general 
de l’Àrea Financera de Caixa Sabadell

“QUIN HA ESTAT, ÉS I POT ÉSSER EL

PAPER DE L’ECONOMISTA EN SANITAT?”

Coordinador: Sr. Jaume Terribas, economista i vicepresident 
de l’Institut Borja de Bioètica

“HEDGE FUNDS: EVOLUCIÓ I IMPLICACIONS,

EN GENERAL I A ESPANYA”

Coordinador: Sr. Xavier Farrero, economista

“LA POLÍTICA D’INCENTIUS 

EN LA GESTIÓ DE L’EMPRESA”

Coordinador: Sr. Eusebi Estebanell, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona

“ELS COSTOS I ELS BENEFICIS DE LA

CONCILIACIÓ FAMÍLIA-TREBALL”

Coordinadora: Sra. Muriel Casals, professora de la Universitat 
Autònoma de Barcelona

El paper dels economistes
en els actuals reptes 
de la societat
Barcelona, 9 de novembre de 2006 Hotel Fira Palace

Conferència inaugural
Sr. Salvador Alemany, conseller delegat d’Abertis 
Infraestructures, S.A.

MATÍ 11.30 - 13.30 h

TARDA 16.00 - 18.00 h



Col·legi d’Economistes 
a Girona
L’horari d’atenció al públic de la seu
de Girona és dilluns, dimecres i diven-
dres de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00
a 20.00 hores, i dimarts i dijous de
16.00 a 20.00 hores.

El president i els altres membres de la
junta continuen essent els mateixos de
l’any passat: Esteve Gibert Utset, presi-
dent; M. Lluïsa Teixidor Pagès, repre-
sentant del Comitè de Normativa i Ètica
Professional (CNEP) i temes fiscals;
Montse Capellas Quintana, Comptabi-
litat; Jordi Fernández Mas, REA; Ricard
Meléndez Gil, Empresa, i Xavier Ollé
i Belmonte, Comissió d’Urbanisme.

L’objectiu d’aquesta seu és que el
programa sigui el més divers possible
per donar cabuda a les inquietuds
d’un nombre cada vegada més
important de col·legiats.

El 21 de setembre es farà l’acte inaugural,
amb una conferència sobre “Nou estat
de fluxos de tresoreria”, a càrrec del Sr.
Emili Gironella.

Els mesos de setembre-octubre es
farà una conferència sobre “Fiscalitat
dels productes financers”.

El 20 de novembre es proposa un
repàs de NIC’S.

En preparació:
El nou Pla General de Comptabilitat
Formació de concursal
Fiscalitat de l’empresa familiar,
i, per descomptat, seguirem amb
totes les novetats fiscals, que són les
que tenen un poder de convocatòria
més important per al nostre col·lectiu.

La Jornada dels Economistes d’aquest
any serà el dia 7 de novembre, amb el
tema: “El paper dels economistes en la
societat actual”.

Jornada dels Economistes 2006
Girona
“El paper dels economistes 
en la societat actual”

Dimarts, 7 de novembre de 2006, a les 19 hores

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
de la Universitat de Girona

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

La Jornada dels Economistes 2006 a la seu de Girona proposa una reflexió general sobre
el paper de l’economista en la societat actual, en un intent de preveure els reptes futurs
que ha d’afrontar la nostra professió.

En aquesta ocasió, la seu de Girona del Col·legi d’Economistes opta per plantejar un
tema de fons, de llarga durada, més que un tema d’una gran actualitat. Tanmateix, sem-
bla oportú. Entre altres raons, perquè el mateix accés a la professió –la formació uni-
versitària– es troba en ple procés de canvi. La mateixa evolució de l’economia reclama
també adaptacions de la professió. 

Per aportar llum sobre la qüestió, es reuniran a Girona destacats economistes que,
cadascun des de la seva especialització, completaran una visió general. El professor
Joan Tugores (exrector de la Universitat de Barcelona, actual catedràtic a la mateixa UB)
aportarà la seva visió autoritzada sobre la formació dels economistes i sobre els canvis
previstos pel procés de Bolonya; el professor A. Serra Ramoneda (expresident de Caixa
Catalunya, actual catedràtic de la UAB) completarà aquesta visió formativa, però més
enfocada als economistes d’empresa i amb èmfasi en els aspectes professionalitzadors;
finalment, els dos darrers ponents tractaran sobre dos dels camps professionals més
importants: Joan B. Casas (consultor), sobre l’economista com a professional en exerci-
ci lliure i Adolf Todó (director general de Caixa Manresa), sobre l’economista en els
mercats financers.
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Col·legi d’Economistes 
a Lleida
A la seu del Col·legi d'Economistes de
Lleida s’organitzen diverses activitats
de tipus divulgatiu, cursos i conferèn-
cies sobre temes que són d'interès
per al nostre col·lectiu.

Per al proper curs esperem ampliar
aquestes tasques, ja que poder dispo-
sar d’un nou local més espaiós per-
metrà que això sigui possible.

N’és el president Jordi Vilata Miquel;
vicepresident, Xavier Ticó Camí;
representants del CNEP, Enric Baral-
dés Vallverdú i Josep Rosinach Ribe-
ra; representant del REA, Albert Prado
Villarreal; representant a la Comissió
Tècnica d'Urbanisme, Josep M. Riu
Vila i representant a la Universitat de
Lleida, Pere Enciso Rodríguez.

El nostre horari és de dilluns a diven-
dres de 17.00 a 20.00 hores de la
tarda.
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Jornada dels Economistes 2006
Lleida
“Perspectives dels tipus d’interès 
i del sector de l’habitatge”

Dijous, 2 de novembre de 2006, a les 19 hores

Lloc: Nova seu del Col·legi d’Economistes a Lleida, 
al carrer de Pere Cabrera, 16, 1r G, de Lleida 
(al costat del campus universitari de Cappont)

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

L’objectiu de la Jornada és contrastar les opinions de dos economistes rellevants sobre l’e-
volució actual i les perspectives dels tipus d’interès, de les borses i d’un sector motor per
a l’economia i per a la riquesa de les famílies com és l’edificació.

Al mateix temps, volem conèixer les eines i les dades que utilitzen cadascun d’ells per
fer analitzar i interpretar l’evolució dels seus respectius sectors econòmics, com també
per orientar i assessorar les empreses i els principals agents econòmics.

L’objectiu últim és, des de la Jornada de la seu de Lleida i amb la contribució dels dos
ponents convidats, ajudar a difondre el paper dels economistes en els reptes actuals de
la societat, un tema que ha estat escollit pel Col·legi d’Economistes de Catalunya per
preparar els continguts de la Jornada dels Economistes 2006.

Hem convidat a la Jornada de la seu de Lleida dos economistes amb una àmplia i acre-
ditada experiència professional: d’una banda, el Dr. Joan Hortalà i Arau, president de la
Borsa de Barcelona i, de l’altra, Rafael Romero i Fernández, president de la Cambra Ofi-
cial de Contractistes d’Obres de Catalunya.

La jornada d’enguany a Lleida s’ha plantejat com un dels actes previstos per donar a
conèixer a la societat lleidatana la nova seu del Col·legi, que passarà a ser operativa
el darrer trimestre del 2006 (fins ara estava ubicada al carrer Vila de Foix). Així, s’ha
enfocat de manera que sigui d’interès per a economistes, inversors i assessors finan-
cers, però també està oberta a directius d’empreses, estudiants universitaris i, en gene-
ral, a totes aquelles persones que tinguin interès pel seguiment de l’evolució de
l’economia.

Hem optat per limitar el nombre de ponents a dos, amb la intenció de deixar espai per
al diàleg del públic assistent amb els ponents.
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Col·legi d’Economistes
a Tarragona
A la seu del Col·legi d’Economistes a
Tarragona, s’organitzen diversos
seminaris i cursos en relació amb
temes d’interès dels col·legiats, i, a
més, un cicle de conferències sobre
temes d’actualitat econòmica. L’horari
d’atenció als col·legiats és de dilluns a
dijous de 16.00 a 20.00 hores i els
divendres de 9.00 a 13.00, a la Ram-
bla Nova, 58-60, 5è A de Tarragona.   

Els membres de la Comissió General
a Tarragona són: el vocal president
Antonio Terceño Gómez, Lluís Jordi
Panadès, Lluís Mezquida Sans, Lluís
Escatllar Gabriel, Mariano Herraiz
Puchol, Jordi Ferré Llorens, Fernando
Campa Planas, Francesc d’Assís Esco-
da Mallorquí i Josep Roig Aymami.
Aquesta Comissió té, entre d’altres, la
funció d’organitzar els actes ja esmen-
tats (cursos, seminaris i conferències)
i les activitats que puguin ser d’interès
per al col·lectiu dels col·legiats. Ara
per ara, es programen els propers
cursos, seminaris i conferències per al
segon semestre de l’any 2006.

El representant de la Comissió Gene-
ral de la Secció del REA a Catalunya
és Lluís Mezquida.

D’altra banda, Joaquim Margalef és el
representant del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya de la Comissió Tèc-
nica d’Urbanisme de Tarragona, i
Manel Fabra el representant a la
Comissió Tècnica d’Urbanisme a les
Terres de l’Ebre.

Jornada dels 
Economistes 2006
Tarragona
“L’energia, un sector clau 
de l’economia”

Dijous, 2 de novembre de 2006, a les 18.30 hores

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Rovira i Virgili

Coordinador: Dr. Miquel Àngel Bové Sans, degà de la Facultat de Ciències 
Econòmiques  i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili

El proper dia 2 de novembre tindrà lloc a Reus, a la facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili, la sessió de la Jornada dels Economistes
organitzada per la delegació del Col·legi a Tarragona. El tema de la sessió, aquest any,
versarà sobre el sector energètic, i s’han convidat com a ponents Ignasi Nieto, director
de Competència i Regulació de la Comissió Nacional d’Energia; Ferran Relea, gerent de
l’Institut Català de l’Energia; Juan Puertas, director de Tecnologia, Seguretat i Eficiència
Energètica del Grup Gas Natural; Roderic Miralles, director general de Bionet Europa i
Félix Urrea, director general d’Ecotècnia. 

L’energia es defineix com la capacitat de realitzar un treball, és a dir, per fer qualsevol
cosa que impliqui un canvi cal la intervenció de l’energia. Si tenim en compte que l’ac-
tivitat econòmica funciona a base de canvis constants pels quals es necessita una gran
capacitat de realitzar treballs, és evident que l’energia és un sector clau de l’economia.
De fet, es parla sovint de dependència energètica quan s’analitza l’origen dels princi-
pals recursos energètics, i alhora es fa palès el progressiu esgotament d’unes fonts no
renovables enfront de la viabilitat o no d’altres energies renovables. A tot això s’afe-
geixen les conseqüències mediambientals derivades de la utilització dels diversos tipus
d’energia. Però en aquesta Jornada no ens centrarem en els aspectes relacionats amb
la gestió dels recursos energètics i els seus efectes sobre el medi ambient, sinó que es
pretén conèixer una mica millor el funcionament del sector energètic començant pels
mecanismes que en regulen el mercat i els instruments que s’apliquen per garantir-ne
un adequat nivell de competència, per tal que les empreses no puguin exercir el seu
poder de mercat perjudicant els consumidors. Tot això dins d’un context on les grans
empreses van consolidant posicions estratègiques per assolir més dimensió i competir
en un marc europeu i/o mundial. D’altra banda, també volem debatre quines són les
possibilitats reals que ofereix el sector energètic per desenvolupar iniciatives empre-
sarials en l’àmbit de les energies renovables i quin ha estat el comportament d’aques-
tes altres fonts energètiques els darrers anys. En aquest sentit, també voldrem conèixer
quin és el paper de l’Administració Pública per tal d’impulsar aquestes energies reno-
vables, així com les polítiques per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic. Per tant,
volem aprofitar aquesta Jornada per saber quins són els mecanismes de funcionament
del mercat de l’energia, les estratègies de les grans empreses elèctriques, petrolíferes i
de gas, les possibilitats reals de les energies renovables i el paper del sector públic en
aquests àmbits. Segur que tindrem oportunitat de parlar d’OPAs més o menys hostils,
de competència i regulació, del final de l’era del petroli, d’interessos polítics i geoes-
tratègics, de si calen més centrals nuclears o no, dels costos energètics de les empre-
ses, de la viabilitat dels projectes eòlics i solars, dels biocombustibles i les piles
d’hidrogen, de les emissions de CO2 i de la nostra capacitat d’avançar cap a un desen-
volupament sostenible.

Tot i que, probablement, la Jornada no ens permetrà resoldre totes les qüestions plan-
tejades, sí que podrem disposar de millor informació sobre aquests temes gràcies als
coneixements que els participants compartiran amb nosaltres. Entenem que és un bon
moment per parlar de l’energia perquè, en un moment com l’actual, les grans empre-
ses van prenent posicions estratègiques en els mercats, el preu del petroli se situa a
nivells tan alts que semblaven inimaginables fa poc temps i, a més, cal complir uns
compromisos ambientals molt més estrictes. I això, a més, en unes comarques on la
producció energètica s’ha convertit en un element bàsic de l’estructura econòmica.



Hemeroteca

La Unió Europea 
de los veinticinco: una
mirada retrospectiva

Autores: 
Mónica Carreón,
Héctor Ortega

Coordinadora: 
Olga Pellicer

Edita: UAB 
Universitat  Autònoma 
de Barcelona

El libro que tiene en sus manos aborda de
manera ágil y didáctica el proceso de inte-
gración europea, la ampliación a 25 miem-
bros, la Constitución europea y la Política
exterior y de Seguridad Común (PESC).
Asimismo, reseña algunos de los proble-
mas cruciales que ha enfrentado la Unión
Europea en los últimos años, como los sur-
gidos con motivo de la guerra en Iraq y
aquellos asociados al tema de la migración.
La Unión Europea de los Veinticinco: una
mirada retrospectiva ofrece información
para iniciarse en el conocimiento de uno de
los fenómenos regionales más interesantes
de las relaciones internacionales contempo-
ráneas. Para aquellos conocedores contiene
el seguimiento detallado y análisis de temas
que han sido determinantes para nuestra
actualidad, durante los últimos tres años.

Hacia las cuentas 
económicas del agua
en España

Editores: 
Pablo Campos, 
José María Casado,
Josefina Maestu

Edita: 
Consejo General de
Colegios de Econo-
mistas de España

En el nuevo contexto de la política públi-
ca para la gestión del agua, se plantea la
necesidad de establecer criterios económi-
cos relativos a las diversas demandas. La
intensidad que han alcanzado actualmen-
te las extracciones de agua y los vertidos
contaminantes de las actividades econó-
micas y de los asentamientos humanos
han acentuado la importancia económica
que siempre tuvo el recurso agua en
España. Aparece así el fenómeno de una
creciente escasez, especialmente en lo
relativo a la calidad del agua, que se pre-
senta en cotas cada vez más próximas a
las cabeceras de las cuencas hidrográficas.
La Directiva Marco del Agua 2000 de la
Unión Europea va a requerir a los estados
miembros que, en la gestión de la oferta
de agua regulada, tengan muy presentes
criterios de calidad eclógica, rentabilidad
económica y equidad social. Para atender
estos criterios, harán falta nuevas informa-
ciones biofísicas y económicas que contri-
buyan a integrar los daños y beneficios
ambientales en las cuentas económicas
ampliadas del agua, que habrán que sur-
gir de la progresiva aplicación en Europa
de la mencionada Directiva.

El propósito de esta obra es contribuir al
debate de las innovaciones que han de

producirse en la información estadística,
coadyuvando a hacer una realidad la apli-
cación del análisis económico del agua que
se deriva de esta nueva normativa europea.

El sistema financer a
Catalunya (llibres del CTESC:
eines per al debat; 9)

Edita: 
Generalitat 
de Catalunya. 
Consell de Treball,
Econòmic i Social 
de Catalunya

Autors: 
Diversos

Encàrrec sobre el sistema financer al Con-
sell de Treball, Econòmic i Social de Cata-
lunya (CTESC) sota la coordinació de Toni
Bosch i Palma (coordinador general), Ins-
titut d’Estudis Financers (IEF) i el Centre
d’Estudis Econòmics i Socials (CEES).

Publicacions CIDEM 
L’alquímia 
de la innovació

Avda. Diagonal, 512, pral. 08006 Barcelona Tel. 934 161 604 Fax 934 160 061 www.coleconomistes.com

Per a més informació:

El Col·legi d’Economistes al teu servei

Participació en Comissions, Grups de Treball, Conferències, Fòrums, Jornades / Formació d’opinió sobre temes d’actualitat 
Serveis assessorament personalitzat gratuït / Publicacions / Formació / Accés gratuït a Internet amb e-mail propi

Borsa de treball / TAP Torn d’Actuació Professional / Productes financers i assegurances
Altres serveis: · Avantatges del Carnet Col·legial · Conveni amb l’AEAT · Visat d’autentificació col·legial · Servei Posa’t en línia

Servei Fax Registre · Retransmissió de conferències per Internet · Recull legislatiu 
Registre de Societats del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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Agenda setembre 2006
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 19 de setembre 18.00 h Aula 1
Seminari de l’Impost sobre successions i donacions

• 19 de setembre 18.00 h Aula 2
Anàlisi i gestió d’inversions a l’empresa

• 26 de setembre 16.30 h 2n 6a
Programa de formació per a economistes 
en actuacions judicials

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

• 28 de setembre 9.30 h Aula 1
Gestió laboral per a Pimes: nòmines, 
contractes i seguretat social

• 13 de setembre 19.00 h Sala 
Cicle: El Pla d’Empresa de Juntes
Tertúlia: “Fiscalitat i Seguretat Social  
en la creació d’empreses”

• 20 de setembre 19.00 h Sala 
“La banca ética: el caso de TRIODOS BANK” d’Actes

• 5 de setembre 12.00 h Sala
Reunió interna de Juntes

• 21 de setembre 9.00 h Sala 
VI Jornada Tècnica d’Auditoria d’Actes
Es pot fer la inscripció a través de la pàgina web 
del Col·legi o a través de la butlleta del tríptic

• 21 de setembre 20.00 h Sala 
Presentació del llibre: d’Actes
“El encanto de Hamelín. Secretos del liderazgo 
efectivo”, de Mercè Sala

Entitats col·laboradores

AULA 
D’ECONOMIA

COMISSIÓ
D’ASSESSORS
EN LA CREACIÓ
D’EMPRESES

COMISSIÓ
D’ECONOMIA
FINANCERA

COMISSIÓ
SÈNIORS

SECCIÓ
DEL REA
A CATALUNYA

JUNTA DE
GOVERN




