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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.

C om ja és tradicional, l’Informatiu de l’Economista que teniu a les mans s’ha reservat, preferentment, a infor-
mar-vos sobre dos dels esdeveniments d’importància per a la nostra institució que tenen lloc al llarg del darrer trimestre de
l’any. El primer és la Jornada dels Economistes, que enguany ha celebrat la seva onzena edició, i el segon la celebració de la
II Assemblea anual de col·legiats destinada a l’anàlisi i discussió del pressupost del nostre Col·legi per a l’any 2007.

La Jornada dels Economistes es va desenvolupar, com en edicions anteriors, en un ambient de treball rigorós, i amb una gran
satisfacció dels assistents tant pel contingut com pels debats que es van generar en les dinou sessions de treball, comptant les
sessions que es van organitzar a les seus territorials del nostre Col·legi en col·laboració amb les facultats respectives. Si, a més,
hi afegim que la Jornada va congregar, com cada any, un gran nombre d’assistents i va tenir un considerable ressò en els diver-
sos mitjans de comunicació, podem, doncs, afirmar que un any més la Jornada dels Economistes s’ha clausurat amb èxit.

Són nombrosos els factors que fan que aquest èxit sigui possible cada any: el format de la Jornada, una conferència inaugu-
ral i els tallers; la combinació entre un tema central amb plantejaments professionals molt variats; l’alt nivell dels ponents i
panelistes; l’organització participativa desinteressada, però no exempta de professionalitat, de més de 100 professionals. La
col·laboració de tothom fa que cada any sigui possible aquest fet, i això explica bona part de l’èxit que s’obté. El poder de con-
vocatòria i la capacitat organitzativa del Col·legi d’Economistes de Catalunya justifiquen la resta.

El lema de la Jornada dels Economistes d’enguany, El paper dels Economistes en els actuals reptes de la societat, ens ha
permès reflexionar, analitzar què s’espera i què és el que podem aportar en relació als actuals reptes socials. Així, 10 de les 19
sessions de treball s’han dedicat a analitzar i definir els reptes de futur que es plantegen als economistes i el seu protagonis-
me com a intèrprets de la societat, i la resta han estat dedicades a tractar grans temes d’economia.

D’altra banda, la nota de reflexió que la Junta de Govern fa pública pocs dies abans de la celebració de la Jornada, i que tro-
bareu en aquest mateix informatiu, ens ha permès donar a conèixer quins són els trets principals que possibiliten tenir un
paper tan fonamental socialment parlant. Multidisciplinarietat en la formació, mentalitat global amb coneixements especí-
fics, racionalitat, metodologia de treball, capacitat de gestió... entre d’altres, així com insistir, reivindicar el fet que, en un con-
text com el present, l’economista pot realitzar una aportació molt important per fer front als reptes de gran volada que es
plantegen les empreses i la societat.

La Jornada conté també una part lúdica, de reconeixement i agraïment: el Sopar dels Economistes, en què cada any home-
natgem els col·legiats que fa més de 25 anys que ho són, pel seu suport i la fidelitat al Col·legi; es lliura el reconeixement a
l’economista d’empresa i al despatx professional d’Economistes de l’any; es reconeixen els millors estudiants de les facultats
d’econòmiques de les universitats de Catalunya; es lliuren els guardons dels premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econò-
mica de Catalunya; i reconeixem i homenatgem públicament col·legiats i d’altres professionals per la seva trajectòria de
suport a la professió i al Col·legi, com també per les seves aportacions al desenvolupament de la praxi i de la ciència econò-
mica, nomenant Col·legiats de Mèrit o d’Honor segons correspon.

Com sabeu, enguany vàrem nomenar Col·legiat d’Honor Francesc Cabana, i Col·legiats de Mèrit Mercè Sala i Martí Parellada.

El pressupost del Col·legi d’Economistes de Catalunya per a l’exercici 2007, que es va presentar a l’Assemblea de
Col·legiats el 21 de desembre, recull les accions que la Junta de Govern s’ha marcat per aconseguir els objectius prioritaris que
té establerts en el seu programa de govern: convertir el Col·legi d’Economistes de Catalunya en una entitat prestadora de ser-
veis de qualitat i potenciar la imatge de la professió davant la societat.

Es va presentar un pressupost continuista dels anys anteriors, en el qual s’incideix a seguir  promocionant la utilització de les noves
tecnologies, com a generadores de nous serveis; incorpora les dotacions necessàries per continuar oferint i millorant els serveis (for-
mació, publicacions, gabinets d’assessorament, serveis en línia...) i les activitats que tradicionalment ofereix el Col·legi, com ara
millorar la presència, el reconeixement i la imatge tant de la nostra professió com de la institució que ens aglutina, el Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya; i finalment preveu un superàvit amb la finalitat de disposar d’un romanent per a la compra d’una nova
seu social per al Col·legi d’Economistes de Catalunya a Barcelona.

Finalment, el passat 30 de novembre va tenir lloc la inauguració de la nova seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a
Lleida. Aquest acte va anar a càrrec de l’alcalde d’aquesta ciutat, Àngel Ros, va comptar amb la conferència inaugural del
director de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, Luis Pedroche, i va reunir, a més dels col·legiats de Lleida, persona-
litats de la vida econòmica i social.

La nova seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Lleida és sobretot una aposta de futur i de confiança en la presència i
en el paper que cada cop més estem desenvolupant els economistes en aquesta ciutat. Continua estant al centre urbà, però ara
al costat mateix de la facultat de Dret i d’Economia, la qual cosa ha de permetre millorar la col·laboració i les actuals rela-
cions que ja hi tenim i ésser més coneguts pels estudiants, que són en definitiva els economistes del futur. Disposa d’una aula
de formació amb més capital, amb una sala de conferències per organitzar actes fins ara impensables, i incorpora la majoria
de les novetats tecnològiques que han de facilitar la recepció i la transmissió de sessions per videoconferència i l’oferta de ser-
veis basats en aquestes tecnologies als col·legiats.

Bones festes i feliç any 2007



El paper dels economistes sobre la taula, reptes
de futur per a una nova societat 

El Col·legi va reunir el passat 9 de novem-
bre més d’un miler de participants a la XI
Jornada dels Economistes, una edició que
any rere any reuneix el nostre col·lectiu i
que en aquesta ocasió es plantejava ana-
litzar el seu paper en la societat. Un cen-
tenar de ponents van realitzar durant tot el
dia diversos apropaments a aquesta temà-
tica desglossats en 16 sessions de treball
per definir els reptes de futur que es plan-
tegen als economistes i el seu protagonis-
me com a intèrprets de la societat.

Durant els darrers 25 anys, els economis-
tes hem adoptat un nou paper dins la

societat catalana, la qual cosa ens ha con-
vertit en un agent necessari i imprescindi-
ble per analitzar tot allò que l’envolta i
intentar predir tendències que puguin
afectar l’economia del país. Factors com
la multidisciplinarietat en la formació dels
economistes, la creació d’una mentalitat
global, així com la capacitat d’actuació en
l’àmbit públic i privat, entre d’altres, pro-
voquen que l’economia i els economistes
siguem presents ara on fa uns anys no s’i-
maginava que podíem ser-hi, en un lloc
privilegiat de la societat, reconeguts i admi-
rats per la resta de col·lectius.

Catalunya es troba en un moment de
transició política i d’altres àmbits que fa
necessària l’adopció d’un nou model de

creixement basat en el coneixement, la
competitivitat, la internacionalització i la
solidesa de les institucions, dins del qual
els economistes tindran un paper clau
per afrontar els reptes de futur que se li
presenten.

El degà del Col·legi, Jordi Conejos, va
subratllar durant el Sopar dels Economis-
tes –que d’altra banda va reunir més de
200 persones– l’èxit de participació de la
Jornada i l’elevat nivell dels ponents que,
en les matèries respectives, van aportar
els seus coneixements i van contribuir a
fer de la Jornada un fòrum de debat, dis-
cussió i anàlisi de l’estat actual de la pro-
fessió dels economistes i de l’economia
catalana.
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Com a punt d’inici, la sessió inaugural de
la XI Jornada dels Economistes, que va
comptar amb el conseller d’Economia i
Finances en funcions de la Generalitat
Antoni Castells, l’alcalde de Barcelona
Jordi Hereu, i el conseller delegat d’Aber-
tis, Salvador Alemany, va girar a l’entorn
de l’eix de la internacionalització, tant en
el vessant empresarial com en l’institucio-
nal, i es va advocar perquè les institucions
públiques estiguin a l’alçada del nou
mapa empresarial que es va conformant i
que necessita un sòlid marc de govern a
nivell europeu per poder competir amb
garanties més enllà de les nostres fronte-
res. D’altra banda, es va subratllar l’immi-
llorable moment econòmic de Catalunya,
amb un creixement del 3,6%, i la ferma

aposta per la diversificació econòmica del
país, on activitats com les exportacions i
la internacionalització van prenent el
relleu a altres activitats anteriorment
determinants com la construcció.

Durant les sessions del matí, es va poder
fer un recorregut ampli i aprofundit en
àrees temàtiques tan diverses i interessants
alhora com les expectatives sobre l’evolu-
ció dels mercats financers, el paper dels
economistes en els organismes públics re-
guladors com a assessors i com a directius
d’empresa, la necessitat d’assegurar la qua-
litat de la informació econòmica que es
dóna als mitjans de comunicació, els mèto-
des i les fórmules per avaluar els intangi-
bles que fan funcionar les empreses, les

institucions i els organismes econòmics, els
procediments d’auditoria adequats per
treure a la llum irregularitats, el debat sobre
l’estratègia fixada en la cimera de Lisboa de
l’any 2000 per fer que l’economia europea
del 2010 sigui la més dinàmica i competiti-
va del món, i l’economia africana, que és
l’única gran zona del món que es manifesta
com un problema de subdesenvolupament
sense resolució en un futur previsible, així
com l’anàlisi de la reforma per al 2007 dels
impostos sobre la renda, societats, no resi-
dents i patrimoni.

Les sessions de la tarda, amb gran èxit i
interès del públic en totes les sales, va 

permetre el debat sobre les principals
aportacions de l’economia al disseny i la
gestió de polítiques sanitàries, les políti-
ques d’incentius en la gestió de l’empresa,
l’anàlisi de les polítiques de conciliació
assajades en altres països europeus amb
els costos i beneficis que se’n desprenen,
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la nova llei de societats, que té per objec-
tiu garantir-ne la seguretat jurídica, la dels
clients dels serveis professionals que pres-
ta la societat i la dels no socis, les insufi-
ciències en el valor que s’assigna al PIB
pel que fa a reflectir la depreciació de l’es-
toc de capital o les rendes provinents de
l’estranger i que, especialment als països
rics, no dóna informació sobre el nivell de
benestar, la incidència que l’increment de
la riquesa immobiliària i la mobilització
cap al creixement del consum ha tingut al
nostre país i el paper de les institucions de
hedge funds, que són estrelles de l’actua-
litat del sistema financer internacional,
recentment regulades al nostre país amb
el nom de fons d’inversió lliure, juntament
amb l’anàlisi de la reforma comptable a
Espanya i les implicacions del nou Pla
General de Comptabilitat.

Després d’una interessant jornada de tre-
ball, el Sopar dels Economistes va servir
com a colofó per clausurar la XI Jornada

dels Economistes amb els nomenaments
oficials de Francesc Cabana com a Col·legiat
d’Honor i de Mercè Sala i Martí Parellada
com a Col·legiats de Mèrit de la institució.
La vetllada va continuar amb l’habitual
lliurament dels Premis Joan Sardà Dexeus
2006 de la Revista Econòmica de Catalunya
i que enguany celebraven també la seva
onzena edició i que van distingir Anton
Gasol pel seu llibre La industria bancaria
en el marco de Basilea II i Germà Bel per
Economía y política de la privatización
local, així com el periodista econòmic
Joan Armengol, del diari Avui, per la seva
tasca en la difusió de l’economia.

En el mateix acte es va fer també lliura-
ment un any més dels V Premis de Reco-
neixement del Col·legi: aquest any a Javier
Illa Ruiz com a Economista de l’any pels
seus mèrits com a director financer i d’in-
versions de NH Hotels, primer, i segon
per la seva tasca com a conseller delegat
d’Hoteles Hesperia, i a Àngel Sáez Martí-

nez en la categoria de Despatx Professio-
nal d’Economistes de l’any per la seva tra-
jectòria en el despatx Ros Petit, en què ha
passat de tècnic a economista en ser de-
signat soci director.

Finalment, cal destacar la distinció feta pel
Col·legi a set estudiants d’Econòmiques
d’universitats de tot Catalunya pel currícu-
lum universitari d’excel·lent nivell que
han presentat aquest any.

En definitiva, una jornada sencera dedi-
cada a l’economia i una prova més del
paper que els economistes ja tenen i
seguiran tenint en el futur com a agents
col·laboradors indispensables i necessaris
per a l’avenç de la nostra societat any
rere any.

Lidia Alcaide
Periodista

Strategycomm
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Document de reflexió de la Junta de Govern amb motiu de la Jornada 
dels Economistes 2006
Com en anteriors edicions, amb motiu de la celebració de la Jornada, la Junta de Govern va fer públic un document
de reflexió en relació al lema d’enguany, El paper dels economistes en els actuals reptes de la societat. Per a la
redacció d’aquest document, la Junta va tenir en compte l’opinió dels coordinadors de la Jornada dels Economistes, i
va disposar de la col·laboració conjunta de col·legiats de reconegut prestigi i coneixedors d’aquest tema, que la van
assessorar sobre els principals aspectes que aquest document hauria d’integrar.

El comitè, presidit pel degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Jordi Conejos, l’integraren: Alfred Pastor, Pedro
Pablo Rodés, Jordi Mercader, Andreu Mas Colell, Guillem López Casasnovas, Narcís Serra, Jorge Lasheras i Antoni
Zabalza. Àngel Hermosilla, responsable de la secretaria econòmica del Col·legi d’Economistes de Catalunya, va actuar
com a secretari i ponent.

Reflexions sobre el paper dels economistes en els actuals reptes de la societat

Al llarg del temps, els economistes han augmentat el seu protagonisme en la societat civil. De fet, en l’actualitat la seva
presència és molt més elevada que en el passat. Però, quins són els trets que fan que els economistes tinguin avui dia
un paper tan fonamental socialment parlant? Es poden identificar un seguit d’elements característics que defineixen un
DECÀLEG DE LA FIGURA DE L’ECONOMISTA:
1.-Multidisciplinarietat en la formació, en el pensament i en els procediments.
2.-Mentalitat global amb coneixements específics, la qual cosa li permet adoptar una visió general de la realitat social

i, alhora, participar en tots els àmbits de la societat.
3.-Racionalitat en les reflexions i en les decisions.
4.-Contribució positiva a qualsevol faceta social, ja sigui tradicional o de nova aparició, amb una obertura continua

a noves fronteres.
5.-Metodologia de treball i procediment d’actuació aplicables a tota mena d’anàlisis i situacions, amb independència

de condicionaments geogràfics i de temps.
6.-Capacitat de gestió, tant en l’àmbit públic com en el privat.
7.-Focalització dels veritables problemes, amb un esperit eminentment pragmàtic, la qual cosa permet situar les qües-

tions locals en el món.
8.-Capacitat de prendre decisions estratègiques i de risc, tenint present el conjunt de variables que hi intervenen.
9.-Sistemàtica per dissenyar escenaris plausibles de futur com també per anticipar i identificar tendències.

10.-Capacitat d’identificar i de fer valer el principi de limitació de recursos i les seves implicacions.

D’acord amb l’anterior, creiem que en un context com el present l’economista pot realitzar una aportació molt impor-
tant a l’hora de fer front als reptes de gran envergadura que té la nostra societat. Entre aquests ressalten dos, que són,
d’una banda, la productivitat i l’eficiència de l’economia i, de l’altra, la demografia, els seus canvis i efectes.
Actualment, Catalunya es troba immersa en un procés de transició que exigeix noves pautes que ajudin a dissenyar
un veritable model de futur capaç d’afrontar amb èxit els problemes que ens afecten, atès que el model del passat ja
no és vàlid. En aquesta tessitura, els economistes tenen un paper destacat a jugar, ja que disposen d’un coneixement
i d’un enfocament que és molt útil per comprendre el món present, fins i tot en àmbits aparentment poc econòmics,
com puguin ser, per exemple, la salut o la dependència social.
Aquest nou model de futur ha de vertebrar-se sobre tres vectors bàsics, com són:
– el coneixement,
– la competitivitat,
– la internacionalització.

L’assoliment d’aquests reptes exigeix donar respostes a nombroses qüestions, com poden ser les següents:
– La formació i la creació de competències professionals.
– Les infraestructures productives.
– El capital humà.
– La productivitat i el sector exterior.
– La immigració i els canvis socials.
– L’estratègia econòmica de país.

En opinió de la Junta de Govern, la situació actual que travessa l’actualitat socioeconòmica a Catalunya obliga a adop-
tar noves línies d’anàlisi i reflexió, i a prendre noves decisions engrescadores i realistes per a les quals la contribució
dels economistes com a col·lectiu resulta quelcom fonamental i molt necessari. És per això que el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya es posa al servei dels nostres polítics i dels nostres agents socioeconòmics, essent conscient que
l’estat actual del nostre país exigeix de tots un gran esforç i un conjunt d’aportacions innovadores. És en aquest marc
que s’ha d’entendre la JORNADA 2006.
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dels anys noranta, per dos elements clau:
d’una banda, l’assoliment d’un mercat
integrat i sense restriccions per al treball,
els béns, els capitals i –en menor mesura–
els serveis i, de l’altra, per la creació de la
Unió Econòmica i Monetària el 1999. 

L’any 2000, els presidents o caps de
govern dels països membres de la UE reu-
nits a Lisboa es van fixar un nou objectiu
estratègic per al 2010: que la UE esdevin-
gués l’economia basada en el coneixe-
ment més competitiva i dinàmica del món,
capaç de créixer de manera sostenible
amb una major i millor ocupació tot i
garantint una elevada cohesió social. Així
naixia l’Estratègia de la UE per a l’ocupa-
ció i el creixement.

Al llarg de la sessió de la Jornada, el pro-
fessor Jordi Bacaria catedràtic de la UAB,
va presentar els elements clau de l’estratè-
gia de la UE:
1) Societat del coneixement: millorar l’a-

tractiu europeu per als investigadors i
científics, la priorització de la R+D i la
promoció de les tecnologies de la infor-
mació i comunicació (TIC).

2) Mercat interior: cal treballar de cara a
completar-lo.

3) Creació d’un clima adequat per a la cre-
ació d’empreses.

4) Mercat laboral i creació d’ocupació:
millora de la taxa d’ocupació, políti-
ques d’equitat de gènere en el mercat
laboral.

5) Sostenibilitat mediambiental: expansió
de les innovacions ecològiques i políti-
ques per assolir millores de sostenibili-
tat a llarg termini.

També efectuà un incís sobre les dificul-
tats de la UE per assolir-la (dèficit evident

en el mercat europeu de serveis; el mateix
mètode emprat de “coordinació oberta”), i
finalment se centrà en la revisió de l’es-
tratègia adoptada el 2005.

A continuació, el professor Francesc Gra-
nell, catedràtic de la UAB, va assenyalar
que els principals actors per assolir els
objectius de l’estratègia són els estats
europeus. En canvi, la mateixa Unió
Europea no en seria el principal protago-
nista, la qual cosa explicaria els mitjans
reduïts de què disposa. Va destacar, a
més, les reticències dels estats europeus a
la cessió de sobirania econòmica en aquest
àmbit que, coincidint amb la insuficiència
del mètode obert de coordinació, explica
un cert fracàs en els resultats assolits fins
al 2006.

Finalment, la directora general de Progra-
mació Econòmica de la Generalitat de
Catalunya, Maria Antònia Monés, va apun-
tar que les actuacions i les polítiques de la
UE en favor del creixement i de l’ocupa-
ció tenen, malgrat tot, un pes prou signi-
ficatiu. A tall d’exemple, va fer referència
al programa marc d’R+D de la UE, al pro-
grama marc de Competitivitat i Innovació,
a l’adaptació de la política de defensa de la
competència i, sobretot, a la nova política
de cohesió econòmica i regional. Conclo-
gué efectuant una anàlisi del Pla Nacional
de reformes de l’Estat espanyol i la seva
aplicació a Catalunya.

Resumint, es pot afirmar que la sessió va
oferir un debat ampli sobre L’estratègia de
la UE per a l’ocupació i el creixement que,
tot i les seves mancances evidents, reflec-
teix un cert avanç de la Unió per afrontar
amb èxit els reptes econòmics del princi-
pi del segle XXI. 
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Sessions de treball 
de la Jornada dels Economistes
2006
La Jornada dels Economistes d’aquest any, la configuren 19 sessions de treball,
16 que es van celebrar a Barcelona el dia 9 de novembre, i 3, uns dies abans
de la Jornada a Barcelona, a les seus territorials dels Col·legi, organitzades con-
juntament amb les facultats d’econòmiques de Girona, Lleida i Tarragona.

“L’ESTRATÈGIA DE LA UNIÓ EUROPEA

PER A L’OCUPACIÓ I EL CREIXEMENT:

UN INSTRUMENT VÀLID PER 

A L’ECONOMIA EUROPEA?”

Coordinador:
Guillem Rovira, cap de l’Àrea 
Institucional del Patronat Català Pro
Europa i professor d’Integració econòmica
europea de la Universitat de Barcelona

L’economia dels països de la Unió Euro-
pea va estar marcada, durant la dècada
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“ELS ECONOMISTES EN LA SOCIETAT

DEL CONEIXEMENT”

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

El rol que els economistes han d’efectuar
en la Societat del Coneixement comença a
ser clar a curt termini, i a llarg termini ja
s’intueixen alguns determinants perma-
nents. La revolució del coneixement, com
altres revolucions prèvies, s’ha esdevin-
gut, i a partir d’aquí s’ha de considerar un
graó més en el progrés de la humanitat. La
vinculació dels economistes amb la tecno-
logia s’ha d’enfortir en l’època de l’Econo-
mia del Coneixement. Bolonya ens ha de
permetre que hi hagi formació de post-
grau per especialitzar economistes en la
valoració d’intangibles, l’avaluació seriosa
i de qualitat dels projectes tecnològics,
etc..., omplint un buit que avui ja és massa

gran i que una simple mirada als països
del nostre voltant ens diu que no es pot
esperar més.

L’exposició de Joan Trullén, secretari gene-
ral del Ministeri d’Indústria, que va actuar
com a president ponent de la sessió, va
ser molt enriquidora, i vàrem constatar
que efectivament una bona pràctica sem-
pre requereix una bona teoria que la sus-

tenti. Afortunadament, aquestes teories
són ja prou madures i comencen a donar
els seus fruits. La interpretació de la fun-
ció de producció sense la variable conei-
xement ja no és possible. El treball en
Xarxa i les noves tecnologies permeten
obtenir rendiments creixents, estem en l’è-
poca de la gestió del talent per assolir les
creixents necessitats d’innovació, per això
cal una formació basada en l’acció que
fomenti la creativitat. L’economia en xarxa
precisa “nodes” (clústers) on es localitzin
tipus de coneixements especialitzats,
aconseguint la dimensió necessària per
crear valor i innovar de manera estable i
sostenible. Des del Ministeri s’ofereixen

ajudes per a cada segment del model. Un
cop posat en marxa, són els emprenedors
i la gran empresa els qui han de fer girar
la roda tot creant un teixit continu que
requereix igualment la gran empresa, la
petita i la mitjana.

Kim Faura, director general de Telefònica
a Catalunya, va dibuixar un mapa del sta-
tus quo de les TIC a Catalunya, i va aportar
un element d’un elevat valor explicatiu,
l’anomenada “fractura digital estratègica”,
que va més enllà de la divisió poblacional
respecte del domini de la tecnologia, i
que afecta les diverses estratègies empre-
sarials. Hi ha alguna cosa que no fem bé
si una gran quantitat d’empreses està
cometent l’error estratègic d’oblidar-se de
la tecnologia com a motor per a la millo-
ra de la seva productivitat. 

Miquel Barceló, president del 22@ Barce-
lona, va parlar de la pràctica d’aquestes
teories a la ciutat de Barcelona amb la cre-
ació de diversos clústers intensius en
coneixement. La cadena de valor és més
vulnerable, i la possibilitat de treballar en
xarxa gràcies a les TIC n’ha accelerat la
globalització. Es va produint una transfor-
mació real en les organitzacions, en les
quals aquesta nova manera de treballar
dificulta el control del talent i la creació de
valor. El paradigma és que, essent el
coneixement el principal creador de valor,
com podem crear el talent necessari? Amb
nous espais urbans, treballant en equips,
amb formació interdisciplinar... Comen-
cem per integrar la formació en TIC i en
economia, Bolonya ens permet actuar en
diverses direccions. 

Finalment, Xavier Subirats, president de la
comissió d’Economia del Coneixement
del Col·legi, va cloure la sessió reiterant la
necessitat d’implicar els economistes en
el diagnòstic i l’impuls a la I+R+i, tot aju-
dant les empreses a passar del know how
al cash flow.
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“LA PREVISIÓ MACROECONÒMICA 

I EL COMPORTAMENT DELS MERCATS”

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

El debat de fons ens porta a considerar
fins a quin punt el comportament dels
mercats resulta explicat per les previsions
macroeconòmiques. Si són aquestes les
que expliquen predominantment el com-
portament dels mercats, o si són elements
interns del mercat els que ho fan.

Cal tenir present, en primer terme, que el
plantejament de les previsions macroe-
conòmiques no és neutre, sinó que influei-
xen en els mercats, i no totes tenen el

mateix propòsit, ni la mateixa capacitat
d’incidir en la realitat. Són un instrument
de les autoritats monetàries per justificar la
seva política monetària, ho són de les enti-
tats privades per influir en la visió dels
inversors, també dels organismes interna-
cionals i dels governs per donar suport a
algunes de les seves actuacions.

Per a l’objectiu, que és anticipar el com-
portament dels mercats, es planteja si les
previsions i les anàlisis macroeconòmi-
ques permeten fer prediccions fiables per
a la presa de decisions dels operadors, o
si aquests actuen guiats més pel feeling
que la seva pràctica suposa, i pels instru-
ments del que se’n diu l’anàlisi tècnica, és
a dir, la recerca de models que anticipen
el comportament en raó de models de
comportament endògens al mercat.

Des del punt de vista de l’evolució real
resulta evident que els tipus de canvi de
les divises, els preus dels actius en la
borsa, o dels actius de renda fixa, no res-
pon sempre a la seva valoració teòrica. De
fet, tot sovint els mercats porten a movi-
ments irracionals que se sostenen durant
un temps, però que a la llarga tornen als
seus fonaments, sovint amb fortes pèr-
dues per als inversors que s’han sumat, en
el darrer moment, a les tendències dels
mercats. 

Tenir garanties de poder predir el futur
suposaria una font de guanys incalcula-
bles, però la realitat demostra que és fàcil
seguir les tendències, i que és molt difícil

endevinar els moments en què es pro-
dueixen canvis. De fet, aquesta incapaci-
tat de preveure les modificacions en els
mercats tendeix a exacerbar les correc-
cions que els agents de la política econò-
mica imposen.

Centrant-nos en l’actuació dels operadors
no es tracta tant de tenir raó a la llarga,
que és el que l’anàlisi macroeconòmica
fonamental ens pot oferir, sinó que hi ha
un problema de timing que implica que,
tot i tenir raó, un operador es pot arruïnar
pel camí.

En resum, tot i que el mercat sol acabar
tornant als fonaments, i que és necessari
conèixer-los per actuar-hi, a curt termini
cal tenir la capacitat de reaccionar al
davant de situacions que poden perjudi-
car-nos. Els operadors sempre disposen
de límits per pèrdues màximes (stop los-
ses) que els porten al fet que encara que
estiguin convençuts que una tendència de
mercat ha de canviar, es vegin obligats a
tancar les posicions si les seves pèrdues
superen aquests límits.

Per parlar d’aquest tema, vam comptar
amb la presència de Josep Oliver, catedrà-
tic de la UAB, com a ponent de la sessió,
Sergio Mur, operador de derivats i Forex
del Banco Finantia Sofinloc, David Cano,
soci director d’Anàlisi d’Analistas Financie-
ros Internacionales i Miguel Pérez, director
general d’Intermoney com a panelistes de
la sessió.
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“ANÀLISI DE LA REFORMA PER AL 2007

DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA,

SOCIETATS, NO RESIDENTS I PATRIMONI”

Coordinadora:
Lluïsa Morales, economista assessora fiscal

La sessió va començar amb una exposició
dels representants del Ministeri d’Economia
i Hisenda sobre els grans trets de la refor-
ma d’aquests impostos que començarà a
regir l’1 de gener de 2007.

Respecte de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, els representants del
Ministeri d’Economia i Hisenda van mani-
festar que els principals objectius de la
reforma eren, entre d’altres, els de dispen-
sar un millor tractament a les rendes del
treball, augmentar els llindars de rendes
no sotmeses a tributació, millorar la igual-
tat en el tractament de les circumstàncies
personals i familiars, reduir la tarifa, ator-
gar un tractament neutral a les rendes deri-
vades de l’estalvi, i també millorar l’atenció

als problemes derivats de l’envelliment i la
dependència.

Quant a l’Impost sobre Societats, la refor-
ma responia a la necessitat d’augmentar la
competitivitat de les nostres empreses en
l’àmbit comunitari, simplificar-ne l’estruc-
tura i obtenir una millor neutralitat per
fomentar la creació d’empreses.

I pel que fa a l’Impost sobre la Renda de
no Residents, i en coherència amb la
reforma dels altres impostos, s’introduei-
xen un seguit de modificacions en la Llei
que pretenen adequar la normativa al dret
comunitari, com també introduir una sèrie
d’ajustaments tècnics en l’Impost sobre el
Patrimoni.

Finalitzada l’exposició dels representants
de l’Administració, els assessors fiscals

van plantejar i justificar les seves crítiques
a la reforma, de manera que es va palesar
que aquest conjunt de modificacions
suposa una continuïtat quasi total de la tri-
butació de les rendes del treball, capital
immobiliari i activitats econòmiques.

I que més que una reforma en profundi-
tat, s’ha modificat l’estructura de l’impost
canviant radicalment la tributació de l’es-
talvi, que a partir de l’1 de gener de 2007
tributarà a un tipus fix del 18%, sense tenir
en compte el termini de generació.
Aquesta és la part més important de la
reforma, ja que suposa una simplificació
de l’impost i una més gran neutralitat en
el tractament d’aquest tema, i produeix
discriminació respecte de les rendes del
treball, el capital immobiliari i les activitats
econòmiques, i una clara desincentivació
de l’estalvi a llarg termini.

També van ser objecte de diversos
comentaris els canvis introduïts en l’àmbit
dels plans de pensions, ja que s’establei-
xen límits per a les aportacions a plans de
pensions individuals i d’empresa, i s’han
eliminat els avantatges fiscals de les pres-
tacions cobrades en forma de capital.

La reforma de l’Impost sobre Societats, que
es va considerar una primera fase de la refor-

ma de l’impost, també va ser valorada posi-
tivament des del punt de vista de la reduc-
ció dels tipus de gravamen i la desaparició
del règim fiscal de les societats patrimonials,
encara que es va destacar, com a punt nega-
tiu, la desaparició de les deduccions per
inversions i per creació d’ocupació.

En aquesta sessió, presidida per Valentí
Pich, president del Registro de Economis-
tas Asesores Fiscales (REAF), van partici-
par José Manuel de Bunes, director general
de Tributs del Ministeri d’Economia i
Hisenda, Bernardo Vidal, subdirector ge-
neral de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques de la Direcció General
de Tributs, Juan José Lagares, membre del
Consell Directiu del REAF i assessor fiscal
de Caja Madrid, Àngel Segarra, economis-
ta assessor fiscal, i Josep Maria Coma, eco-
nomista i assessor fiscal.

“ELS ECONOMISTES EN ELS MITJANS

DE COMUNICACIÓ”

Coordinador:
Jordi Goula, economista i periodista 
de La Vanguardia

L’economia és un valor a l’alça en els mit-
jans de comunicació. La cultura econòmi-
ca del públic ha anat augmentant a mesura
que s’han anat sofisticant els sistemes d’es-
talvi, de finançament… A partir d’aquí, el
tema econòmic ha anat agafant empenta, i
a Espanya s’ha arribat a l’extrem de tenir
quatre diaris d’economia i unes seccions,
als d’informació general, prou importants.
Les ràdios i televisions segueixen el feno-
men a una certa distància. 

Durant la sessió es va posar de manifest
que el nombre de diaris econòmics d’Es-
panya es veu com una exageració (des-
proporcionat al davant de països amb més
tradició en aquest camp), només explica-
ble pel fet polític espanyol, que vol tenir
sempre una primera derivada mediàtica.
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Però, es va dir, “la quantitat no va acom-
panyada de la qualitat”.

Hi va haver crítiques de tota mena, mal-
grat que s’acceptava el fet que la informa-
ció econòmica ha millorat molt els darrers
temps. Les més destacades van ser la
manca d’anàlisi que hi ha als diaris. La
premsa escrita ha perdut la guerra de la
immediatesa davant la ràdio i la TV, i hau-
ria d’optar per analitzar les notícies i
col·locar-les en el seu context, amb la
voluntat d’ajudar el lector a seguir el que
està passant. Cosa que es fa molt poc,
sobretot en el camp de la macroecono-
mia. En l’àmbit de l’empresa i la gestió, la
crítica anava pel camí de l’excés d’infor-
mació existent i la necessitat que el mitjà
seleccioni i sintetitzi; igualment, es va
comentar que costa trobar, en aquest
camp, informació que sigui “independent,
objectiva i precisa” en els diversos mitjans.
“Hi hauria d’haver un joc més net entre
directius i periodistes”, i es va plantejar

que els directius haurien de participar
molt més activament en els debats econò-
mics del país, escrivint i parlant més del
que ho fan ara. Al capdavall, són agents
de primera línia de l’economia del país.
L’apartat de la informació financera és el
que va rebre crítiques més fortes. Des de
la poca qualitat didàctica per manca de
formació de molts informadors, fins al
biaix que suposa que les fonts d’informa-
ció més habituals dels mitjans siguin els
grans bancs d’inversió, que són analistes i
part activa del negoci financer, passant
per la posició de força que tenen les grans
empreses davant els mitjans i que fa que
la informació no sempre sigui objectiva.
En definitiva, una crítica molt clara: insufi-
cient valor afegit de la informació dels
mitjans i manca de control de qualitat, en
general.

Durant la sessió i el col·loqui va planejar
de manera implícita i explícita la necessi-
tat d’una millor formació econòmica dels
periodistes especialitzats en aquest món.
Què hi podem fer, els economistes? No és
senzill. Potser una implicació més directa.
De fet, va quallant la idea que qui vulgui
escriure sobre temes econòmics hauria
d’estudiar un primer cicle d’economia i un
segon de periodisme, com es fa en els
temes científics avui ja a la Gran Bretanya.
En qualsevol cas, formació al marge, va
quedar clar que perquè la informació
segueixi millorant hi ha d’haver una
col·laboració entre economistes i periodis-
tes –des dels seus llocs de treball respec-
tius– molt més intensa que l’actual. 

Per parlar d’aquest tema, vam comptar
amb la presència d’Antoni Argandoña,
professor de l’IESSE, Ramon Adell, presi-
dent de l’Associació de Directius d’Empresa,
Juan M. Hernández Puértolas, periodista,
Joan Tapies, director de TVE Catalunya i
Walter Scherk, soci director de Strategic
Investiment Advisors Group, com a
ponents.

“L’ECONOMISTA COM A CONSULTOR

EN REGULACIÓ O COMPETÈNCIA”

Coordinador:
Xavier Martínez-Giralt, catedràtic de la UAB
i vocal de la Comissió d’Economia Indus-
trial, Innovació i Localització del  CEC

L’episodi de fusions i adquisicions que
estem presenciant en el nostre entorn
representa una ocasió per reflexionar
sobre el paper de l’economista en un con-
text de mercats regulats. La sessió de tre-
ball té com a objectiu, doncs, posar de
relleu el paper de l’economista com a
regulador (sector públic) i assessor d’em-
preses (sector privat). 

La sessió, presidida per Amadeu Petitbó,
director de la Fundación Rafael del Pino, i
expresident del Tribunal de Defensa de la
Competència, va comptar amb les ponèn-
cies de Juan José Alba, director de Regula-
ció d’Endesa, Pedro P. Barros, professor de
la Universidade Nova de Lisboa i exvocal
de la Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos de Portugal-ERSE, i d’Elena
Zoido, Senior Managing Consultant, LECG.

Amadeu Petitbó va assenyalar que Espanya
té una llarga tradició en regulació de la
competència, ja que la primera llei de
defensa d’aquest àmbit data del 1963. A
partir d’una tradició històrica en què la
interpretació legislativa dominava el fun-
cionament del Tribunal de Defensa de la
Competència, l’evolució de l’anàlisi
econòmica en l’estudi dels efectes sobre
el funcionament del mercat de les con-
ductes dels agents ha generat l’interès de
les autoritats corresponents per introduir
eines i conceptes de l’anàlisi econòmica
en l’activitat del Tribunal de Defensa de la
Competència. Això permet visualitzar la
figura de l’economista amb un paper de
creixent importància en col·laboració amb
els juristes.

Per complementar la visió des del sector
públic, Pedro Barros va insistir en el fet
que l’economista ha de tenir consciència
que evitar errors en el disseny de políti-
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ques és tan important com ajudar a pren-
dre les decisions adients. En aquesta tasca
d’assessorament, l’economista ha de ser
conscient que interacciona amb professio-
nals d’altres àmbits per als quals ha d’a-
prendre a comunicar els “principis
econòmics” de forma entenedora. En la
seva intervenció també va insistir en la
distinció de l’economista com a assessor
intern o extern a la institució i el molt
diferent paper que tenen l’un i l’altre en el
procés de presa de decisions.

Elena Zoido, des de la perspectiva del sec-
tor privat, va centrar la seva intervenció
en el paper creixent de l’economista com
a consultor a conseqüència de l’evolució
de la política de competència europea al
voltant de la prohibició d’acords anticom-
petitius i d’abús de posicions de domini,
del control de les concentracions i la
prohibició d’ajuts públics. Això ha exigit
que les eines de l’anàlisi econòmica siguin
més i més utilitzades impulsant la deman-
da de serveis d’assessorament econòmic.
Com a economista consultora, va fer notar
la dicotomia entre el mercat del Regne
Unit i de l’Europa continental, que al seu
torn, han generat un mercat de consulto-
ria al voltant de les institucions, que arti-
culen aquests dos mercats, localitzades a
Londres i a Brussel·les.

Juan José Alba va destacar el repte que ha
suposat la creació del mercat elèctric a
Espanya l’any 1998, que representa una
combinació de dos mercats, majorista i

minorista, amb elements de regulació. Es
lamenta de la manca de paper dels eco-
nomistes en la creació d’aquests mercats,
que es reflecteix en les dificultats de la
seva posada en marxa. A continuació, va
il·lustrar la seva experiència a propòsit de
l’OPA de Gas Natural sobre Endesa, per
posar de manifest que l’assessorament a
les empreses és una tasca d’equip amb
economistes, advocats i enginyers que
han de fer un esforç per exposar els seus
arguments de manera comprensible per a
tots ells. 

La discussió entre panelistes i assistents va
posar de manifest que les expectatives de
l’economista com a assessor són manifes-
tament favorables. La materialització d’a-
questes expectatives en un horitzó
temporal relativament curt depèn crucial-
ment de la formació d’economistes amb
un perfil que combini sòlids coneixe-
ments d’economia industrial amb una
mínima formació en dret de la competèn-
cia, i també amb habilitats de comunica-
ció que facilitin la interacció amb els altres
professionals (fonamentalment juristes)
implicats en l’àmbit de la competència.

“L’ECONOMIA AFRICANA. FACTORS 

DE CREIXEMENT I LIMITATIUS: ÀFRICA

SEGONS X-S-M”

La sessió sobre economia africana va
incloure la conferència de Xavier Sala i
Martín, catedràtic de la Universitat de
Columbia, i va ser introduïda per Guillem
López Casasnovas, catedràtic d’Economia
de la Universitat Pompeu Fabra.

Després d’aquestes intervencions, Joa-
quim Muns, catedràtic de la Universitat de
Barcelona, Lluís Renart, professor de l’IE-
SE, Michael Greenacre, professor de la
Universitat Pompeu Fabra, Pep Mària, pro-
fessor d’ESADE i Jaume Ollé, metge d’un
hospital d’Uganda, tots ells bon coneixe-
dors de la situació africana, van oferir la
seva opinió i les seves reflexions al res-
pecte.

La sessió va registrar un gran nombre
d’assistents i va generar un gran interès
entre l’auditori.
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“EL PAPER DE L’AUDITOR DAVANT

EL FRAU COMPTABLE”

Coordinador:
Emilio Álvarez, economista auditor

La sessió s’ha plantejat com ha d’actuar un
economista-auditor de comptes quan
detecta un frau comptable en una empre-
sa, a conseqüència de la realització d’una
feina com a auditor.

S’ha de destacar que la normativa espanyo-
la es refereix a “errors i irregularitats”. 

I les normes internacionals fan referència
a “errors i frau”; en ambdós casos la dis-
tinció es basa en la involuntarietat i la
voluntarietat dels errors respectivament
(malversació d’actius de la societat, “cai-
xes negres”, alteració de la informació
financera, etc.).

Conclusions:

1. L’auditor haurà de dissenyar els proce-
diments d’auditoria necessaris per aconse-
guir una seguretat raonable que les

irregularitats i els errors significatius que
puguin existir es detectin adequadament.

2. Informació d’irregularitats i errors detec-
tats, si són significatius: 
a) S’han d’incloure en l’informe d’auditoria.
b) S’han de comunicar a la direcció de l’en-

titat auditada.
c) En el seu cas, cal comunicar-ho a les

autoritats reguladores (Banc d’Espanya,
Comissió Nacional del Mercat de
Valors, Direcció General d’Asseguran-
ces, etc.).

Volem destacar, en darrer lloc, que durant
el col·loqui es van posar de manifest les
responsabilitats administratives, civils i
penals en què pot incórrer l’auditor si
actua de manera negligent.

Per parlar d’aquest tema vam comptar
amb la presència d’Efren Álvarez, presi-
dent del Registre d’Economistes Auditors,
com a president de la sessió i Narcís
Carrió, soci de Grant Thornton, José M.
Fernández Seijo, magistrat del Jutjat del
Mercantil núm. 3 i Carlos Sauquillo, eco-
nomista, auditor de comptes i advocat,
com a ponents.

“EL PIB: UNA MESURA DISCUTIDA DEL

CREIXEMENT I BENESTAR ECONÒMIC”

Coordinador:
Pere Puig, catedràtic d’Economia d’ESADE

Se sol dir que el valor que els economistes
assignem a l’indicador del PIB, com a
mesura central del creixement, no té prou
en compte moltes de les seves importants i
prou reconegudes mancances. Fins i tot,
se’ns diu que el PIB constitueix una forma
particularment errònia, potser perversa, d’a-
proximació a la realitat de les economies
del nostre temps. El conjunt de magnituds
que componen les comptabilitats nacionals
no servirien, en definitiva, per orientar les
economies més riques o desenvolupades
cap als objectius prioritaris de la millora de
la qualitat de vida, del medi ambient, del
foment de les inversions en I+D, o, fins i
tot, de la felicitat de la seva població. En
lloc d’això, se seguiria apostant pel creixe-
ment sostingut de la producció. 

Les propostes de millora de les mesures
del creixement i del benestar econòmic i
humà són avui dia nombroses, i avancen
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certament en la resolució de molts dels
problemes plantejats. Algunes noves for-
mes de càlcul d’indicadors es troben dis-
ponibles i són objecte de publicació pels
organismes de reputació nacional o
internacional reconeguda. Tot i que
aquesta mena de noves propostes ja
existeixen i s'apliquen, el debat resta,
però, força obert, particularment entre
els especialistes. Aquests continuen cer-
cant solucions operatives, a vegades de
manera entusiasta, tot tractant, d’una
banda, d’introduir millores en els indica-
dors econòmics disponibles i d’afavorir,
de l’altra, la publicació d’un seguit d’in-
dicadors alternatius o complementaris
dels més tradicionals de les comptabili-
tats nacionals.

Gran part d’aquests temes foren abordats
tant en la part expositiva com en el debat
posterior que varen suscitar els tres
experts convidats a participar en aquesta
sessió. 

Àlex Costa (de l’Institut d’Estadística de
Catalunya), en la ponència “Una anàlisi
de les crítiques més freqüents al PIB”, va
fer un repàs molt clar sobre quines són
les crítiques més freqüents (tot classifi-
cant-les) i quin sentit tenen, i quins són
els tipus de respostes que ja s’hi apli-
quen. Joan Rovira (cap del Servei d’Estu-
dis de la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona), parlà del
“Tractament de les inversions en actius
intangibles en els sistemes de comptes
nacionals”, una de les qüestions, va dir,
que queden obertes en els sistemes de
comptes nacionals i presenten solucions
més controvertides. José A. García Durán
(catedràtic de Teoria Econòmica de la
Universitat de Barcelona) presentà, de
manera il·lustrativa i suggerent, un con-
junt d’idees provinents de grans figures
del pensament històric català, sobre el
grau d’acceptació del procés de creixe-
ment de la producció i dels seus efectes,
en una etapa embrionària del desenvolu-
pament de la nostra pròpia societat. 

També va fer una anàlisi del que ell ano-
menà les “mirades poc optimistes” sobre
la relació entre el creixement de la pro-
ducció material i de la felicitat de les per-
sones en el món més ric i desenvolupat
dels nostres dies. Ens parlà d’un conjunt
d’autors anglosaxons, i en particular de
l’economista anglès Sir Richard Layard,
que es mostrarien molt partidaris del
debat contemporani pel que fa als efectes
del creixement sobre la felicitat i de seguir
impulsant, a la vegada, tant la recerca
empírica com la utilització de nous indi-
cadors, a l’hora d’avaluar resultats i de
plantejar possibles noves polítiques públi-
ques dels governs en determinades àrees
d’activitat.

“LA REFORMA COMPTABLE A ESPANYA:

IMPLICACIONS DEL NOU PGC”

Coordinadora:
Ester Oliveras, professora 
de la Universitat Pompeu Fabra

A partir de l’1 de gener de 2008 s’ha pre-
vist que les empreses espanyoles no cotit-
zades apliquin un nou Pla General de
Comptabilitat. Tot i que en el moment
d’escriure aquestes línies l’esborrany del
Pla encara no s’ha publicat, ja s’han deixat
entreveure diversos aspectes que poden
presentar problemes d’aplicació. 

La primera ponent, Ana Martínez-Pina, cap
de l’àrea de Normalització Comptable de
l’ICAC, va raonar que s’ha considerat més
adient adaptar les Normes Internacionals
de Comptabilitat a un Pla Comptable, ja
que les empreses espanyoles estan acos-
tumades a treballar amb aquest format, i
que això seria més pràctic que utilitzar les
NIIF directament. El nou pla permet sim-
plificar les NIIF i, sobretot, limitar el nom-
bre d’opcions comptables.

En aquest sentit, el ponent Oriol Amat,
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra,
va apuntar que si les NIIF són un idioma,
el PGC seria un dialecte, i que potser això
en limitaria la comparabilitat. Si tots els
països europeus estan fent adaptacions a
les NIIF, l’objectiu principal de la compa-
rabilitat corre perill.

Una altra novetat és que aquest nou pla
serà actualitzat periòdicament, potser cada
dos anys. Això és degut al fet que les NIIF
s’actualitzen constantment. A més, cal afe-
gir que l’ICAC preveu publicar adaptacions
sectorials del nou Pla. Per tant, sembla que
entrem en una nova etapa en què els can-
vis en la regulació comptable seran fre-
qüents, sobretot si ho comparem amb
l’entorn legislatiu a què les empreses estan

acostumades. Cal recordar que el pla
actual ha estat vigent des del 1992, és a dir,
fa 15 anys que no experimenta variacions.

En darrer lloc, Manel Valls, soci director de
PriceWaterhouse Coopers, va fer incís en
la complexitat de l’aplicació d’alguns con-
ceptes concrets com, per exemple, el
valor raonable i l’aplicació del test de
deteriorament, lligat a la no amortització
del fons de comerç. Aquestes dificultats ja
són experimentades per les empreses
cotitzades que varen aplicar els NIIF
durant el 2005. Previsiblement, el nou Pla
també incorporarà la no amortització del
fons de comerç i la resta d’empreses
també s’enfrontaran a la problemàtica del
valor raonable. 

Va presidir la sessió Enric Genescà, sín-
dic de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
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“L’EXERCICI DE LES PROFESSIONS 

MITJANÇANT SOCIETATS 

DE PROFESSIONALS”

Va comptar amb la participació com a
ponent principal d’Àlex Sáez i Jubero,
diputat pel PSC en el Congrés dels Dipu-

tats, i ponent pel PSOE conjuntament amb
Antonio Hernando en la tramitació del
projecte de Llei de referència.

La sessió va ser introduïda per Pedro
Pablo Rodés, soci de J & A Garrigues SL i
va comptar amb les opinions d’Àlex Sáez i
Jubero, diputat del Grup Socialista en el
Congrés dels Diputats, com a conferen-
ciant. Igualment, Eduardo Espejo, soci de
Fide Asesores Legales y Tributarios i
Pablo Güell, soci de JGBR Horwath com a
comentaristes.

El projecte de Llei va ser aprovat al Con-
grés el passat dia 7 de novembre, i està
pendent de tràmit al Senat.

El ponent va ressaltar, entre d’altres, els
aspectes següents:

Es crea un vehicle jurídic que permeti l’as-
sociació entre professionals, eliminant les
limitacions que plantegen les actuals for-
mes jurídiques (SA, SL, etc.).

La figura de la societat professional s’esta-
bleix com a obligatòria, la qual cosa pot
crear les seves “friccions” a partir del
moment de l’entrada en vigor i l’obligació
d’adaptació en el termini d’un any.

Un tema que va destacar en el debat va
ser que el projecte no defineix el que és
activitat professional, la qual cosa també
pot crear un cert nivell de confusió que
només el pas del temps anirà depurant. Si
bé resultava difícil regular aquest tema en
aquest projecte de Llei, es va considerar
que s’estava perdent una oportunitat.

Una qüestió també important que va ori-
ginar un debat de gran interès va ser el de
la denominació social, i el dret dels socis
que deixin de ser-ho a retirar el seu nom
de la denominació social, llevat que hi
hagi un pacte en contra. Els assistents esti-
maren que s’havien d’aclarir els supòsits
als quals es refereix la clàusula de “llevat
que hi hagi un pacte en contra”, perquè la
redacció actual ofereix alguns dubtes d’in-
terpretació. 

D’altra banda, s’estableix que, de les res-
ponsabilitats en les quals pugui incórrer la
Societat Professional, respondran solidà-
riament tots els professionals, tant si són
socis com si no, si bé aquesta responsabi-
litat es limita als possibles deutes que es
puguin derivar de les actuacions profes-
sionals en què s’hagi intervingut.

En el debat també es va dir que valdria la
pena que s’hagués recollit amb més clare-
dat la possibilitat que la quota de liquida-
ció, en els supòsits de sortida d’un soci,
pogués fixar-se en el valor nominal, per
evitar qualsevol dubte interpretatiu sobre
la validesa d’aquest tipus de clàusules.

Finalment, entre altres qüestions que van
sorgir en el debat, i com a tema d’espe-
cial transcendència, cal assenyalar que
no s’ha inclòs cap novetat respecte del
règim fiscal de les Societats Professionals.
L’assumpte revesteix una gravetat espe-
cial, si tenim en compte que el vigent

article 45.2, últim paràgraf, de la vigent
Llei de l’IRPF, queda derogat a partir del
proper 1 de gener de 2007 amb motiu de
la recent reforma fiscal aprovada en el
Congrés. L’esmentat article 45.2 donava
cobertura a la qualificació de les rendes
que percebien els socis professionals en
la seva relació amb la Societat Professio-
nal, com a activitats econòmiques profes-
sionals, o com a rendes del treball (a
partir de l’entrada en vigor de la nova
Llei no queda clara la naturalesa jurídica
dels ingressos dels professionals: divi-
dends o rendiments professionals?). Al
seu torn, es creava la presumpció que les
retribucions acordades entre el soci i la
societat havien de considerar-se en tot
cas com de mercat.

La greu inseguretat jurídica que crea
aquesta situació ha de ser corregida i, en
aquest sentit, els diferents grups parla-
mentaris del Congrés que han participat
en la tramitació d’aquesta Llei, segons es
pot veure en el diari de sessions del Con-
grés del dia 7.11, en les seves pàgines 3,
7 i 9, es comprometen a donar resposta a
aquesta greu situació en el tràmit de la
Llei cap al Senat.
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“INCREMENT DE LA RIQUESA 

IMMOBILIÀRIA I LA SEVA MOBILITZACIÓ

CAP AL CREIXEMENT DEL CONSUM”

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

La sessió es va iniciar amb una breu expo-
sició del president de l’Associació Hipo-
tecària Espanyola, Gregorio Mayayo, que
va presidir la sessió, pel que fa a l’oportu-
nitat dels temes a tractar, atès que en
aquests moments s’està tramitant la nova
llei hipotecària que recull les modifica-
cions necessàries derivades de l’esgota-
ment del model actual.

A continuació, Roberto Blanco, economista
i cap de la Unitat d’Unitat d’Anàlisi finan-
cera del Banc d’Espanya, va fer una deta-
llada descripció del factor de l’augment del

preu de l’habitatge els darrers anys, i la
possibilitat d’una correcció brusca. Després
de fer una aproximació metodològica per
la via econòmica i per la via del tipus d’in-
terès d’ençà del 1997, arribà a la conclusió
que hi ha una sobrevaloració però no una
bombolla. Seguidament es va endinsar en
el concepte de Reemborsament de Capital
Immobiliari (RCI), un indicador que serà
positiu si hi ha un increment de consum lli-
gat al finançament a través de la garantia
hipotecària. La conclusió és que a Espanya
no hi ha efecte RCI, però sí efecte riquesa
en el sentit d’una més gran propensió mar-
ginal al consum, especialment fins als 45

anys, en què augmenta la propensió mar-
ginal a l’estalvi per precaució.

D’altra banda, Jordi Expósito, director d’In-
versions Creditícies de Caixa de Terrassa,
exposà com la seva entitat ha donat res-
posta a una realitat social derivada d’amplis
col·lectius de persones que, després d’es-
talviar molts anys per poder pagar l’habi-
tatge, es troben que són rics en patrimoni i
pobres en rendes. El procés de monetarit-
zar la riquesa immobiliària, l’instrumenten
mitjançant la hipoteca inversa, que consis-
teix en una renda temporal o vitalícia en
què el titular no perd mai la propietat del pis
(a diferència d’altres models en altres paï-
sos) i va fer una àmplia exposició de com
funciona. Es conclogué que, aquesta activi-
tat, cal inserir-la en la línia d’activitat social
que tant caracteritza les caixes d’estalvi.

Joan Grumé,director del Gabinet Financer del
Banc de Sabadell, féu una referència al fun-
cionament del mercat anglès i els fets dife-
rencials respecte del mercat espanyol, entre
els quals destacà la competència d’una forta
oferta de pisos de lloguer, el concepte equity
dels anglesos –àmpliament implantat i que
implica l’ús de l’habitatge com a col·lateral–,
i el fet que són relativament freqüents 2 ó 3
càrregues establertes amb entitats diferents
sobre un mateix pis, com també la poca rela-
ció sentimental entre la família i el pis on viu.
La combinació d’aquests factors, conclogué,
fa que la predisposició a vendre’l sigui molt
elevada, cosa que implica una més gran vola-
tilitat en preus que en el mercat espanyol.

Ja dins del debat obert, el contingut princi-
pal va girar a l’entorn d’una possible correc-
ció rellevant de preus a la baixa i si es
podria limitar el nombre d’anys d’una hipote-
ca regulada pel Banc d’Espanya. Els ponents,
en les seves respostes, manifestaren que una
suau correcció a la baixa no és descartable
combinant l’efecte del valor actual de l’immo-
ble més l’increment del cost de finançament a
causa de l’augment dels tipus d’interès. Quant
a la limitació dels anys de durada de la hipo-
teca, es considera que no és una mesura ade-
quada en mercats eficients com els nostres.

“QUIN HA ESTAT, ÉS I POT ÉSSER EL

PAPER DE L’ECONOMISTA EN SANITAT?”

Coordinador:
Jaume Terribas, economista 
i vicepresident de l’Institut Borja de Bioética

Amb el lema “quin ha estat, és i pot ser el
paper de l’economista en sanitat”, es va
desenvolupar la sessió amb una participa-
ció de 52 professionals notòriament inte-
ressats en el tema si s’ha de fer cas de la
vivacitat del col·loqui posterior, que va
durar quaranta minuts. 

Després de la breu presentació del coor-
dinador Terribas, va intervenir Marina
Geli, consellera de Salut de la Generalitat
de Catalunya, com a presidenta de la ses-
sió, que va lamentar no poder ser present
tota la tarda, però que en breus instants
va reclamar com a imprescindible el
paper dels economistes en l’àmbit sanita-
ri públic i privat i la conveniència d’apor-
tar als comptes de resultats les sinergies
entre economistes i sanitaris.

De les exposicions dels tres ponents Josep
Ganduxé,gerent adjunt de la Regió Sanità-
ria de Barcelona, Manel Jovells, director
general de la Fundació Althaia de Manre-
sa i Josep Prat, director general d’INNOVA
es pot resumir que existeix un consens
vers el molt important paper que els eco-
nomistes han desenvolupat durant els
darrers vint anys en els àmbits de la pla-
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nificació pública i de la gestió de centres
de salut, i de l’anàlisi acadèmica macroe-
conòmica i microeconòmica. Així mateix,
Marta Segura, secretària general de Salut,
va confirmar la importància de l’avaluació
de l’impacte cost-benefici associat a les
polítiques sanitàries, i el paper fonamental
dels professionals de l’economia com a
elements de gestió i control. Finalment va
remarcar el gran recorregut que tenen els
economistes en el terreny de la salut com
a sector important de despesa i generador
de riquesa i arrossegador d’altres sectors
productius. 

Es van plantejar nombrosos temes fona-
mentals com ara la incorporació dels con-
ceptes d’eficàcia, efectivitat i eficiència en
les decisions polítiques i el paper desenvo-
lupat per les patronals hospitalàries a Cata-
lunya a l’hora d’incorporar economistes a la
gestió. Igualment, va quedar palesa la con-
veniència de qüestionar-nos els actuals para-
digmes en matèria de salut, i es va estimular
a promoure-hi intervencions sense recança
com una exigència dels canvis importantís-
sims que s’han produït en la demografia i
en la psicologia social del país.

Finalment, el col·loqui, molt animat, va
recollir i plantejar grans temes: 
La difícil sostenibilitat de l’actual sistema
sanitari, la necessitat d’un diàleg perma-
nent multidisciplinar capaç de resoldre els
problemes sanitaris quotidians, l’excés
d’exigències als economistes –com és el
cas de l’avaluació de la felicitat dels ciuta-
dans, una qüestió que tal vegada hauria de
correspondre als polítics–, l’establiment
d’una cultura ciutadana d’autocontrol sa-
nitari, i la conveniència de reequilibrar les
demandes socials amb els deures dels
professionals de la salut i la mediació de
conflictes, etc. Així, doncs, com es desprèn
d’aquesta sessió, el futur és prometedor,
però caldrà molt de compromís i coratge
per afrontar els nombrosos problemes ja
existents si volem mantenir l’Estat del
benestar.

“HEDGE FUNDS: EVOLUCIÓ 

I IMPLICACIONS, EN GENERAL I A

ESPANYA”

Coordinador:
Xavier Farrero, economista

La sessió destinada als hedge funds es va
organitzar en dues parts, en la primera es
va realitzar una exposició sobre la norma-
tiva existent d’aquest producte financer,
prèvia a l’aprovació –esdevinguda l’any
passat– de la Llei i el seu desenvolupament
en el Reglament, com també les noves
expectatives que en el futur es poden obrir
per a aquests fons d’inversió lliure.

A continuació es van plantejar la visió i les
estratègies d’un ponent vinculat a una
societat gestora de fons d’inversió espanyo-
la, pel que fa al repte que representa la
posada en marxa d’aquests fons, com
també la seva operativa i el segment de
població al qual es poden adreçar, davant
la possibilitat que puguin assumir riscs
més elevats que en els fons tradicionals.

A la segona part, les tres exposicions rea-
litzades pels ponents van oferir una visió
dels fons de lliure inversió amb l’expe-
riència que comporta gestionar aquesta
mena de fons, com també aspectes rela-
cionats amb la seva comercialització i
intermediació, posant en relleu els avan-
tatges i els inconvenients que els hedge
funds poden representar per a la indústria
espanyola de fons d’inversió, amb el refe-
rent del cas italià, que pot servir d’exem-
ple al nostre país per les característiques
del seu sistema financer, en el qual pren

suport la gestió i la posterior comercialit-
zació dels fons d’inversió.

Durant el col·loqui es van anar matisant
alguns aspectes d’interès dels assistents, i
bé individualment o en preguntes dirigi-
des a la totalitat dels ponents es van anar
dissipant dubtes sobre la posada en
marxa d’aquests fons de lliure inversió al
nostre país.

Per parlar d’aquest tema vam comptar
amb la presència de Carles Tusquets, pre-
sident del FIBANC, com a president. I
com a panelistes Borja Largo, director d’In-
vestiment Consulting d’All Funds, Kyril
Saxe-Coburg, representant de GLG Pat-
ners LP, David Massó-Parés, Executive
Director Investment Management de
Goldman Sachs International i Gemma
Faura, presidenta executiva d’Invercaixa
Gestión SGIIC.

“LA POLÍTICA D’INCENTIUS 

EN LA GESTIÓ DE L’EMPRESA”

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

La taula rodona sobre política d’incentius a
la gestió de l’empresa ha analitzat la relació
entre sistemes d’incentius i motivació, així
com les condicions organitzatives que s’han
de donar per tal que un sistema d’incentius
funcioni. Per altra banda, i des d’una pers-
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pectiva més operativa, s’han exposat dife-
rents fórmules d’incentivació de l’assoli-
ment d’objectius a llarg termini tot veient-ne
els avantatges i els inconvenients; també
s’han presentat dos casos: un sobre la utilit-
zació d’incentius a llarg termini com a eina
de fidelització d’alts directius, i l’altre sobre
retribució variable a curt termini.

S’ha posat de manifest que els sistemes
d’incentius són uns instruments dels més
poderosos de comunicació interna: quan
una empresa remunera els seus empleats
en funció d’uns objectius determinats està
definint clarament les seves prioritats reals.
Un sistema d’incentius, per ser eficient, ha
d’estar articulat amb la resta d’instruments
retributius i ha de ser coherent amb la
política de gestió de Recursos Humans.
No acostuma a donar bons resultats apli-
car en una organització concreta determi-
nats instruments pel sol fet que han donat
bon resultat en un altre: cal tenir en
compte aspectes com ara l’estil de direc-
ció, la cultura organitzativa, etc.

En l’empresa espanyola, el percentatge
que la retribució variable representa en
relació a la retribució total és encara baix
en relació amb els EUA o resta de la UE;
les que presenten percentatges més ele-
vats són les integrants de l’IBEX-35. És
imprescindible que els alts –i bons– direc-
tius se sentin motivats i integrats en l’em-
presa, ja que cada cop seran més
escassos; en aquest sentit és important la
contribució dels sistemes d’incentivació/
fidelització a llarg termini.

Durant el col·loqui es va comentar la
necessitat –i la dificultat pràctica– d’incenti-
var el desenvolupament dels intangibles de

l’organització. En aquesta mateixa línia de
conveniència/dificultat es va tractar també
de l’extensió progressiva dels sistemes d’in-
centius a tots els nivells de l’organització.

Per parlar d’aquest tema vam comptar amb
la presència d’Alfred Pastor, professor de
l’IESE com a president i com a ponents
amb Josep Anton Mestre, director de Recur-
sos Humans de Terminal de Contenidors
de Barcelona, Sergi Pérez, professor, soci
director i responsable de l’àrea de retribu-
cions de Hay Group, SA i Ricard Serlavós,
professor de Polítiques de Recursos
Humans d’ESADE.

“ELS COSTOS I ELS BENEFICIS 

DE LA CONCILIACIÓ FAMÍLIA-TREBALL”

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

Durant la sessió es van exposar aspectes
de les polítiques de conciliació del treball
amb la vida familiar, des de tres perspec-
tives que es van complementar. 

Va intervenir en primer lloc Luis Miguel
García, director de Recursos Humans de
Nestlé, que ens va explicar que el nombre
de dones (actualment el 32% de la planti-
lla) i especialment de dones amb títol uni-
versitari està augmentant en la seva empresa.
Nestlé contempla la figura d’un “agent per
a la igualtat de gènere”, i són conscients
que la vida familiar és part del desenvolu-
pament personal. Saben que la satisfacció
dels treballadors implica una productivitat
superior. Les mesures aplicades són
essencialment “reorganitzatives”, de flexi-
bilitat en l’ús del temps, i quan hi ha cos-
tos econòmics ho interpreten com a
“salari emocional”.  

D’altra banda, el professor John MacInnes
va parlar des de la perspectiva de la demo-

grafia; va fer una anàlisi crítica de les
mesures aplicades en diversos països
europeus que pretenen, sobretot, incre-
mentar la taxa d’activitat femenina i que
no donen resposta satisfactòria a les
necessitats de pares i mares joves. Va apor-
tar xifres comparatives sobre jornades
laborals, fecunditat i cicle professional que
ens van fer pensar que som davant d’un
tema que desborda l’anàlisi econòmica.

Al seu torn, la professora Teresa Torns,
professora de la UAB, va exposar sospites
sobre la bondat de les lleis de conciliació
(o hem de dir reconciliació?). La seva tesi
és que el que hauríem de discutir no és
com s’organitzen els pares i les mares,
sinó que el veritable debat rau en les
càrregues de treball i en l’organització del
temps de les persones. Cal analitzar com
es viu avui la disponibilitat laboral, una
cosa diferent de l’horari laboral. Es tracta
de respectar el dret de les criatures a tenir
pare i mare, i disponibles. Cal repensar
l’estat del benestar i la professionalització
dels serveis.

Va obrir el debat la senyora Mercè Sala,
presidenta del Consell de Treball Econòmic
i Social de Catalunya, que va presidir la
sessió i que va plantejar el tema de les
dones professionals amb capacitat de lide-
ratge. No vam arribar a conclusions rotun-
des, com era d’esperar. Després de força
intervencions vam constatar que som
davant d’un canvi cultural important, i que
les dones, i els homes, economistes hi
tenim molt a dir, i a fer.
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“LA FORMACIÓ DEL FUTUR ECONOMISTA”

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

La Jornada dels Economistes 2006 a Giro-
na es titulà “La formació del futur econo-
mista”. Es tractava de reflexionar sobre la
formació que ha de tenir l’economista del
futur, és a dir el conjunt de coneixements,
competències i habilitats que la societat
demanarà a l’economista professional en
aquesta primera meitat del segle XXI.

Jordi Blanch, director general adjunt de
Caixa de Girona, adoptà el punt de vista de
la demanda i concretà les qualitats exigides
al futur economista en competència, efi-
ciència i flexibilitat. El ponent emfatitzà la
importància del “llegir i escriure”, i va reco-
manar als responsables acadèmics no bai-
xar els nivells d’exigència. Als futurs
economistes, els aconsellà mantenir els
coneixements en una actualització constant.

Joan B. Casas, soci director de Faura-Casas
Auditors Consultors, va reflexionar sobre les
habilitats genèriques, les habilitats funcio-
nals i les aptituds requerides. Va demanar
prudència en els canvis de plans d’estudi, ja
que no és clar que tots els canvis introduïts
hagin estat millores netes. Coincidí amb la
ponència anterior en la importància dels
requeriments bàsics –llegir, escriure, expres-
sar-se amb correcció, entre d’altres–, una
coincidència que denota l’existència de dèfi-
cits en aquests aspectes bàsics.

Una malaltia va impedir que Antoni Serra
Ramoneda assistís a les Jornades. El darrer
ponent fou Joan Tugores, exrector de la
Universitat de Barcelona i catedràtic d’E-
conomia a la mateixa universitat. Al seu
parer, el bagatge de l’economista és idoni
per entendre i actuar en aquests temps,
especialment perquè la formació de l’eco-
nomista combina dues esferes avui
necessàries: la del que és factible, que li
dóna realisme, i la del que és desitjable,
que li dóna ambició i idealisme. Recalcà el
paper de l’economia com a ciència social
i insistí en la formació que ha de tenir l’e-
conomista en història, sociologia i altres
disciplines socials, a més de matemàtiques
i estadística. El ponent es mostrà expec-
tant i força prudent respecte a les pers-

pectives que obre el procés de Bolonya,
no tant per dubtes sobre la filosofia en
què s’inspira, si no per les dificultats, no
tan sols pressupostàries, d’implementació.

“L’ENERGIA, UN SECTOR CLAU 

DE L’ECONOMIA”

Coordinador:
Miquel Àngel Bové, degà de la facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials de
la Universitat Rovira i Virgili

El passat 2 de novembre es va celebrar, a
la facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la Universitat Rovira i Vir-
gili, la sessió de la Jornada dels Econo-
mistes organitzada per la delegació del
Col·legi a Tarragona. La sessió d’enguany
es titulava “L’energia, un sector clau de l’e-
conomia”, i va ser inaugurada pel rector
de la URV, Dr. Xavier Grau, i pel vocal pre-
sident del Col·legi a Tarragona, Dr. Antoni
Terceño, els quals van destacar l’encert en
l’elecció del tema de la jornada i en la
qualitat dels ponents.

Va obrir la sessió el Dr. Xavier Mena, pro-
fessor del departament d’Economia d’ESA-
DE, parlant del model energètic actual i
del seu elevat nivell de dependència del
petroli i del gas natural, com també de la
impossibilitat d’estendre aquest model cap
a les noves economies emergents. També
va plantejar la necessitat urgent d’avançar
envers models energètics més sostenibles i
les dificultats de crear un mercat energètic
europeu integrat i amb mecanismes que
en garanteixin la competència.

A continuació va intervenir Ferran Relea,
gerent de l’Institut Català de l’Energia,
exposant l’evolució del consum energètic
a Catalunya i assenyalant les importants
oportunitats d’estalvi energètic i de millo-
ra en l’eficiència energètica, tant per part
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La jornada a les seus territorials
La Jornada dels Economistes corresponent a les seus de Lleida i Tarragona va
tenir lloc el dia 2 de novembre a la sala d’actes del Col·legi d’Economistes de
Catalunya a Lleida i a la facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona. La Jornada corresponent a la seu de Girona, va
tenir lloc el dia 7 de novembre a la facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials de la Universitat de Girona.

Girona

Tarragona



de les empreses com dels consumidors.
També va remarcar les dificultats que es
troben a Catalunya per a una major
implantació dels parcs eòlics, i la necessi-
tat d’una més gran innovació tecnològica
en el camp de l’energia fotovoltaica i
altres fonts renovables per avançar cap a
la seva utilització més generalitzada, en
abaratir-se els costos.

La tercera intervenció va anar a càrrec de
Joan Puertas, director de Tecnologia, Segure-
tat i Eficiència Energètica del Grup Gas
Natural que, després d’indicar l’extraordina-
ri increment en el consum energètic mun-
dial els darrers cent anys, va assenyalar com
a principal problema actual el risc existent de
poder garantir el subministrament energètic.
Després de destacar la necessitat d’aprendre
a utilitzar millor l’energia, va descriure l’e-
xistència de dos models de cara a la utilit-
zació de fonts renovables: el model europeu
basat en l’electricitat i l’hidrogen procedent
de fonts renovables, i el model americà, que
hi afegeix un tercer eix en incorporar el
petroli sintètic.

Finalment, Roderic Miralles, director gene-
ral de Campa Iberia, va centrar la seva
intervenció en les possibilitats dels bio-
combustibles: el bioetanol i el biodièsel.
Tant des d’una perspectiva tècnica d’ela-
boració d’aquests combustibles com de la
necessitat de facilitar des de l’Administra-
ció Pública l’eliminació d’obstacles que en
dificulten la distribució comercial i n’im-
pedeixen una utilització més general.
Especialment en el mercat espanyol, ja
que en altres països europeus se’n fa un
ús més estès, i això provoca que la majo-
ria de la producció de biodièsel s’exporti
a altres països d’Europa.

La sessió es va cloure amb un torn de
preguntes dels assistents a l’acte i un
debat entre els ponents, que va reflectir
l’interès sobre les qüestions plantejades al
voltant del sector energètic i el seu paper
en l’economia.

Uns dies després, el 23 de novembre, la
seu va celebrar el sopar anual com a tan-
cament de la Jornada dels Economistes.
L’acte, al qual van assistir una seixantena
de persones, va tenir lloc al restaurant El
Fortí de la Reina de Tarragona.

El sopar va comptar amb la presència de
l’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez; el
director de Serveis Territorials d’Economia
i Finances de Tarragona, Jordi Jacas; el
regidor d’Esports de l’Ajuntament de
Tarragona, Raul Font; el president de la
Cambra de Comerç de Reus, Isaac San-
romà, el degà del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, Jordi Conejos; el vicedegà,
Artur Saurí, i el president del Col·legi d’E-
conomistes de Tarragona, Antoni Terceño.

Durant el sopar es van lliurar els diplomes
i les insígnies als economistes que com-
plien 25 anys com a col·legiats: Cristòbal
Orozco, Francisco Giné, Joan Plana, Salo-
mó Hernández i Jordi Domingo. A més,
va ser lliurada una escultura a Francesc
Cabré i Masdeu, distingint d’aquesta
manera la seva trajectòria personal i pro-
fessional com a expresident de la Cambra
de Comerç de Reus i degà dels presidents
de les Cambres de Comerç d’Espanya
durant 38 anys.

“PERSPECTIVES DEL TIPUS D’INTERÈS 

I DEL SECTOR DE L’HABITATGE”

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

La conferència es va realitzar en la nova seu
del Col·legi d’Economistes a Lleida, amb un
clar èxit d’assistència, ja que la sala era plena
a vessar (i això vol dir més de cent persones).

El primer ponent que intervingué fou
Josep M. Antúnez, director general de la
Borsa de Barcelona, el qual remarcà en
primer lloc que la baixa inflació de l’eco-
nomia dels EUA fa preveure que els tipus
d’interès deixin d’augmentar, i que aquest
país registra baixes taxes d’atur, a conse-
qüència del seu bon ritme de creixement.
Però l’economia dels EUA presenta uns

núvols foscos que poden enterbolir aques-
ta bona marxa: la balança comercial, amb
un deteriorament continu del dèficit i el
creixent increment del dèficit públic, que
requereix cada vegada més finançament.

Assenyalà també la lenta però bona marxa
de l’economia de la UE, el poc atur i la
baixa inflació, com també la bona dinàmi-
ca de l’economia espanyola, amb una taxa
de creixement del PIB per sobre del 3%
de mitjana els últims anys, encara que
amb una certa inflació diferencial respec-
te de la mitjana de la UE i una baixada sig-
nificativa de l’atur. Les previsions del tipus
d’interès durant l’any 2007 són que no
superi el 4%. Els augments dels preus dels
habitatges i els increments dels tipus d’in-
terès s’han compensat allargant la vida del
préstec hipotecari, és a dir, la hipoteca es
manté viva més anys. 

Els factors estructurals que condicionen el
preu de l’habitatge es podrien resumir en:
nivell del tipus d’interès; inversió dels
fons immobiliaris; augment de la pobla-
ció immigrant; segona i tercera residència
(com a inversió); nous models d’organit-
zació social (augment de les famílies
monoparentals, augment de divorcis i
nous tipus de parelles); reducció de l’atur,
i per tant augment de l’ocupació; aug-
ment de renda de les famílies; evolució
de la inversió estrangera i manca de sòl
edificable.

D’altra banda, Rafael Romero, president
de la Cambra de Contractació d’Obres de
Catalunya, va remarcar sobretot el fort
ritme de creixement en el volum de cons-
trucció d’habitatges en la comunitat cata-
lana, i en concret en l’anomenada zona
turística de Lleida i el Segrià. En set anys,
el nombre de visats del Col·legi d’Arqui-
tectes s’ha multiplicat per 4,5 i el ritme de
construcció a Lleida ha estat de 32 habi-
tatges per cada 1.000 habitants, el doble
del que s’ha registrat com a mitjana a
Catalunya (16,8 habitatges). Avui per avui,
es comencen més pisos dels que s’acaben,
per la qual cosa les expectatives a dos
anys vista són bones.
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El Col·legi d’Economistes de Catalunya va inaugu-
rar la nova seu social de Lleida el passat 30 de
novembre. L’acte d’inauguració va ser presidit per
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, el vicedegà del
Col·legi, Artur Saurí, i el vocal president del
Col·legi a Lleida, Jordi Vilalta, i va comptar amb la
presència de molts col·legiats d’aquesta demar-
cació i diferents mitjans de comunicació.
La nova seu està situada al carrer de Pere de Cabr-
era, número 16, al Campus Universitari de Cap-

pont, i vol oferir nous serveis als col·legiats. Dis-
posa de noves tecnologies que permetran, entre
d’altres, poder participar en cursos i conferències
que s’organitzin en altres seus territorials del
Col·legi, com ara en el cas de videoconferències.
Aquest mateix dia per la tarda es va celebrar
una conferència sobre “La Administración Trib-
utaria en un Estado moderno”, a càrrec del
director general de l’Agència Tributària, Luis
Pedroche.

Inauguració de la seu de Lleida

Altres actes organitzats arran de la inauguració de la nova seu





F. Xavier Mena
Ara fa 25 anys que encara no teníem
25 anys! 

La nostra promoció (UB
1980) va pujar les esca-
les de la facultat per pri-
mer cop l’octubre del
1975, quan no havíem
fet els 18! Imagineu-vos
el que representava per
a un xicot aranès sentir

dir al primer professor universitari que
tenia –en Rafael Ribó a Teoría del Estado–
que no ens espantéssim si entrava la poli-
cia a la classe i el detenia per fer afirma-
cions que contravenien la legislación
vigente. Al meu costat seia Jordi Oliveras.

Després vindria el magisteri expansiu del
professor Joan Hortalà, el pentinat
dandy de Lluís Racionero, la proximitat
dels professors Eugeni Aguiló i Lluís
Argemí, l’anàlisi econòmica up-to-date de
Joan Tugores / Miquel Puig / Eduard Be-
renguer, el MIT del professor Alfred Pas-
tor condimentat amb les equacions
diferencials del professor Pareja, la im-
mersió estadística amb A. Satorra i l’en-
lluernament economètric de Carles Murillo
i Jaume Garcia, la taula Input-Output
amb Martí Parellada i Manel Liáñez, l’e-
legància pedagògica del professor Polo,
els laberints hisendístics i fiscals amb el
professor Alexandre Pedrós (què volia
dir allò de l’OCPHiEP?), Joan Colom i
Aliaga (estudiar Sistema Fiscal Espanyol
el 1978-80!), l’obertura a Europa i al món
del professor Francesc Granell (el profes-
sor Muns era al FMI, que encara no era
www.imf.org), els reptes intel·lectuals a
què ens sotmetia el professor Jané-Solà i
l’aprenentatge d’economia i de la vida en
el sentit més ampli que ens va transme-
tre el professor Fabià Estapé.

Com deia Montaigne, es tractava de “cons-
truir caps ben fets, no pas ben plens”.

Tot plegat, sembla ben lògic que quan ens
pregunten “què fan dos més dos” –a dife-
rència d’altres professions, en què es res-
pon ineluctablement “quatre”– els
economistes UB’80 acostumem a dir allò
de “vostè, quin resultat vol que doni, que
jo l’hi demostro!”
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Gent de casa

25 anys de col·legiats
M. Núria Bretos Ribera

L’any 1981, tot just acabar
la carrera, em vaig col·le-
giar –per consell familiar–
i sempre n’he estat satis-
feta. Recordo amb molta
simpatia la gent de la
borsa de treball, que de
seguida em van posar a

l’abast nombroses ofertes de feina, malgrat
que els mitjans informàtics de què disposaven
no eren com els d’ara (la web del col·legi és
una eina molt ben resolta). Aquell any 1981
no era gaire diferent dels anteriors, però
vam quedar una mica marcats pels fets del
23-F. Per això, entrar a la Generalitat va ser
per a mi una gran satisfacció personal i pro-
fessional. Anys després, treballant en l’àmbit
de fundacions, vaig coincidir amb molts
companys economistes i vaig viure el nai-
xement de la fundació que va crear el
Col·legi. Sempre procurant fer una bona
feina, penso que els economistes ens hem
creat un espai propi en l’administració
pública i, mitjançant els cursos i mestratges
promoguts pel Col·legi, ens hem pogut
mantenir al dia. També crec que han fun-
cionat molt bé les comissions com a espai
d’intercanvi d’idees i punt de trobada periò-
dica. Si parlem del futur, en el meu entorn,
considero que s’ha de seguir treballant amb
el màxim de rigor i dedicació i aconseguir
la creació d’un cos especial d’economistes.
En l’àmbit del Col·legi, opino que cal man-
tenir el caliu que han creat els equips ante-
riors, i que s’ha de treballar de manera que,
entre tots, prestigiem dia a dia la professió.

Artur Caballero i Bassedas
Des de tots els punts de
vista és ben evident que
el paper de l’economista
en la societat i en parti-
cular l’aportació a la
seva evolució i moder-
nització ha estat més
que notable i ben capi-

tal durant aquests darrers 25 anys.

Efectivament, i molt particularment en els
àmbits de l’auditoria i el control intern com
també per a la gestió dels riscs, sectors en
què he tingut l’oportunitat d’especialitzar-
me durant aquests anys, l’aportació i l’evo-
lució de la professió ha estat molt important.

D’una banda, el control intern i la gestió
de riscs ha conegut una evolució radical al
si de les organitzacions socials, públiques
o privades, bé perquè les metodologies i
les pràctiques han evolucionat radical-
ment, o bé perquè el públic, els adminis-
tradors i els administrats demanaven cada
cop més transparència i sentit de les res-
ponsabilitats als gestors, directius i res-
ponsables polítics en general.

S’ha demostrat, així, l’eficàcia de la interna-
lització del control al si de totes les esferes
i nivells de la gestió, i no únicament com
una funció llunyana i molt centralitzada.
Aquests processos han resultat en una gestió
més saludable i robusta d’aquestes organit-
zacions, ja sigui perquè s’ha demostrat que
competències d’analítica, gestió de riscos,
estadístiques, comptabilitat, etc., com les que
pot aportar l’economista com a professional
al servei d’organitzacions i ciutadans, demos-
tren les seves capacitats i l’adequació als rep-
tes de la societat i als seus processos clau.

És el meu parer que la societat, el sector
públic i l’empresa privada esperen, dins
l’àmbit de la bona gestió i de la bona infor-
mació financera corporativa, perfils profes-
sionals amb rigor i preparats com els que
els economistes poden oferir. Al seu torn, el
Col·legi d’Economistes ha de continuar ser-
vint de suport, de fòrum de discussió i d’ei-
na d’evolució per garantir el seu rol eficaç.



Jordi Amado Guirado
25 anys són un sospir

Em demanen que redacti
unes notes sobre l’evolu-
ció de la meva professió
els darrers 25 anys, coin-
cidint que fa precisament
aquest temps que em
vaig col·legiar en l’il·lus-
tre Col·legi d’Economis-

tes. I ho faré explicant la meva experiència
personal i professional en aquest sector, on
he crescut i al mateix temps he evolucionat.
Un sector en el qual m’he especialitzat, pri-
mer com a assessor fiscal i aquests darrers
deu anys com a consultor en gestió empre-
sarial de despatxos professionals.

Per parlar de l’evolució del sector m’he de
remetre forçosament als meus inicis, a l’any
1981. Els professionals de la meva promo-
ció hem viscut una època de vertigen i de
grans esdeveniments en la història social i
econòmica del país. En faré un petit balanç:
– 1981: Període de transició, en el qual es

produeix la primera gran reforma fiscal

a actuar en un marc econòmic empresarial
més globalitzat i internacional.

Pel que fa al sector que més conec, que
és el dels despatxos professionals, el meu
parer és que evoluciona d’una manera
imparable cap a un concepte o model
d’empresa de serveis. Avui dia el titular
d’una firma té molt clar que pot aplicar a
la seva organització qualsevol eina de ges-
tió empresarial, ja sigui de qualitat, màr-
queting o recursos humans, entre d’altres.

I en aquest context, quin paper correspon
als col·legis professionals? Jo crec que no
difereix en gran mesura del que actualment
estan fent, atès que els serveis que ofereixen
són perfectament vàlids, i s'adapten a les
necessitats dels col·legiats. En el fons han
d’exercir una funció de lobby i de reforç del
col·lectiu professional que representen. I en
realitat ja ho estan aplicant, sobretot el
Col·legi d’Economistes, que gràcies a la seva
tasca enalteix la nostra professió i millora la
imatge de l'economista davant la societat.

Sigui com sigui, amb el transcurs del temps
cada cop estic més convençut que fa 25 anys
vaig encertar la meva elecció professional.

moderna, liderada pel ministre Fernán-
dez Ordóñez.

– 1986: Entrada en el Mercat Comú. Implan-
tació de l’IVA.

– 1989: Es produeix la primera gran refor-
ma comptable i mercantil, així com l’a-
daptació a les directives comunitàries.

– 2002: Inici real de la Unió Econòmica i
monetària, i la introducció de la mone-
da única o euro.

– 2005: Entrada en vigor de les NIC, les
normes internacionals de comptabilitat. 

A totes aquestes fites hem d’afegir, d’una
banda, l’entrada de les noves tecnologies,
que sens dubte han revolucionat molts
aspectes bàsics tant de les empreses com
dels despatxos professionals. I de l’altra,
la globalització de l’economia, que pel
que fa als despatxos professionals (que és
el que més conec) ha suposat l’entrada de
firmes estrangeres i l’expansió dels des-
patxos espanyols més enllà de les nostres
fronteres.  

Quin paper hi han tingut i hi han de tenir
els economistes? És clar que hauria de ser,
d’una banda, un professional molt espe-
cialitzat en una matèria, i de l’altra habituat



Introducció

El pressupost que presentem per a l’aprovació de l’Assem-
blea de Col·legiats preveu obtenir un superàvit similar al
que s'ha anat aconseguint els darrers anys.

La necessitat de poder oferir nous serveis col·legials i
organitzar més cursos i activitats amb condicions efi-
cients fa que la Junta de Govern consideri com a objectiu
prioritari la compra d’una nova seu col·legial.

Aquest pressupost contempla també la necessitat d’ofe-
rir nous serveis als col·legiats tenint en compte les pos-
sibilitats que ofereixen les noves tecnologies i l’interès que
tenen per al nostre col·lectiu els cursos que s’imparteixen
des de l’Aula d’Economia; és per això que hem pressupos-
tat la inversió per possibilitar la retransmissió en directe de
cursos a les diferents seus territorials i que permeti la inte-
ractivitat entre els assistents, indistintament del lloc on es
trobin (videoconferència); i d’altra part també la possibi-
litat de retransmetre conferències i cursos des de la sala
d’actes a les altres aules del Col·legi.

Preveu l’execució de les activitats de més èxit que el Col·legi
ha anat desenvolupant els darrers anys i que s’estan confi-
gurant com a punt de referència en la nostra societat, com
són: la realització de la XII edició de la Jornada dels
Economistes; les activitats i conferències organitzades
per les diferents comissions i grups de treball, els dinars
col·loqui organitzats des del Fòrum d’Economistes en
Mercats Financers, així com la constitució del nou Fòrum
d’Economistes en Noves Tecnologies, que preveu portar a
terme un ampli ventall d’activitats al llarg de l’exercici 2007.

En relació a la formació que s’imparteix des de l’Aula
d’Economia, i tenint en compte que està reconeguda i
valorada en el mercat pel seu caràcter eminentment
pràctic ja que s’orienta a professionals que volen estar al
dia en temes de caire econòmic i de gestió, en la progra-
mació del 2007 s’ha previst introduir nous cursos de
temàtica de novetat en les àrees de gestió d’empreses i
jurídica, i fins i tot en àrees ja clàssiques com auditoria,
comptabilitat o fiscalitat (temes molt especialitzats com
ara l’impost especial d’hidrocarburs i el d’alcohols).

D’altra part l’Aula, seguint amb la filosofia de mantenir
molt actualitzada la seva activitat formativa i comple-
mentar la resta d’oferta existent a Catalunya, potenciarà
la col·laboració amb institucions de prestigi per a la rea-
lització de projectes conjunts.

Es potenciarà la formació que es realitza a les seus de
Girona, Tarragona i Lleida, i específicament també les
àrees amb més potencial de creixement com ara la jurí-
dica i la de gestió empresarial.

Pel que fa a la informació que s’ofereix dels cursos i
seminaris a la web del Col·legi, s’ha previst ampliar-la
amb la incorporació de vídeos que resumeixin els princi-
pals continguts de cadascun dels cursos. 

Pel que fa als Serveis es proposa potenciar els diferents ser-
veis que són ja una realitat per al nostre col·lectiu, com són: 

Serveis relacionats amb les noves tecnologies, a tra-
vés de la nostra pàgina web: 
– Donar informació puntualment de totes les activitats

que es fan des del Col·legi.
– Creació d’una oficina virtual a través d’Internet per-

què els col·legiats puguin realitzar en línia diferents
tràmits administratius o accessos a determinats serveis.

– Nou disseny del butlletí anomenat e-notícies que s’en-
via a principi de cada mes a tots els col·legiats i on es
recullen les principals notícies que afecten els diferents
àmbits de les especialitzacions professionals a què es
dediquen els economistes.

– Creació d’una petita botiga virtual per facilitar la
venda de diferents productes (DVD’s, llibres...) que el
Col·legi posa a disposició dels col·legiats.

Comunicació mitjançant SMS als col·legiats. Plataforma
que permetrà enviar missatges SMS als col·legiats amb
informació d’actes, confirmació d’assistència a cursos i
sessions temàtiques, etc.

Potenciar els serveis que des del Col·legi s’ofereixen a tots
aquells economistes que exerceixen la professió des dels
despatxos professionals, mitjançant l’establiment de con-
venis específics amb diferents administracions i empreses.
Així s’oferirà com a novetat l’accés a un programa de ges-
tió de biblioteca amb un mòdul (que s’actualtiza periòdi-
cament per Internet) que inclou les principals referències
a articles publicats sobre temes fiscals, laborals i mercan-
tils en els mitjans de comunicació. També s’inclouran les
principals novetats legislatives.

Altres serveis que se seguiran oferint i potenciant són: la
Borsa de Treball en línia, el visat en línia, els gabinets
tècnics de consulta sobre temes jurídics i fiscals; i el con-
veni de col·laboració amb el Banc Sabadell per millorar i
ampliar l’actual oferta de serveis financers.

Consolidar el Torn d’Actuació Professional, tot continuant
amb la política de promoció d’aquest en l’àmbit judicial.
Així mateix el Col·legi seguirà amb la seva política d’orga-
nitzar tota una sèrie d’activitats i cursos per a la formació
dels economistes que es vulguin dedicar a temes concursals.

Es continuarà editant l’Informatiu de l’Economista amb
caràcter bimensual i dotant-lo de més contingut tècnic; d’al-
tra banda , s’ha previst la publicació de dos números de la Revis-
ta Econòmica de Catalunya; així com informes o manuals
fruit del treball realitzat en les diferents comissions de treball. 

També tenim previst continuar amb l’enviament periòdic
de l’Agenda d’activitats i confecció de noves llistes de dis-
tribució en funció de l’especialització professional dels
nostres col·legiats per tal de fer-los arribar regularment
informació que pugui del ser del seu interès.

Col·laboració amb institucions públiques i privades.
El Col·legi col·labora regularment amb diferents institu-
cions com són REA, REFOR, REAF, ACCID, Consejo Gene-
ral de Colegios de Economistas de España, i més
concretament amb la promoció del Tribunal Arbitral Tèc-
nic de Catalunya (TATC), creat conjuntament amb el
Col·legi d’Enginyers Industrials i el Col·legi d’Arquitectes.

Relacions amb les universitats. Continuar col·laborant
amb les facultats d’econòmiques en els seus principals
esdeveniments (fires, lliurament de títols, etc.) per tal de
donar a conèixer el Col·legi als futurs llicenciats.

Imatge externa. Disseny d’un seguit d’actuacions per
tal que el Col·legi estigui present en els diferents mitjans
de comunicació i en la societat; així, es dota d’una par-
tida pressupostària per a la contractació d’un nou gabi-
net de comunicació. També s'ha previst la difusió dels
resultats de l’enquesta Situació Econòmica (3 al llarg
de l’any) i de l’Índex d’Expectativa Borsària (4 a
l’any), i altres enquestes que es realitzen comptant amb
la participació dels col·legiats per mitjà de la nostra
pàgina web o del correu electrònic.
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Objectius prioritaris 
de l’exercici 2007

DESPESES:
60 Compres:

600 Compres de material
609 Ràpels per compres
Total compres de material

62 Serveis externs:
620 Assignacions òrgans corporatius
621 Lloguers
622 Reparacions i conservació
623 Serveis professionals
624 Comunicacions
625 Impressió i disseny
626 Reunions i actes especials
627 Publicitat, promoció i atencions
628 Subministraments
629 Altres serveis
Total serveis externs

63 Tributs:
630 Impost sobre beneficis
631 Altres tributs
634 Ajustaments negatius imposició indirecta
Total tributs

64 Despeses de personal:
640 Sous i salaris
641 Indemnitzacions
642 Seguretat social a càrrec empresa
Total despeses de personal

65 Altres despeses de gestió:
650 Pèrdues crèdits comercials incobrables
Total altres despeses de gestió

66 Despeses financeres:
662 Interessos de préstecs
668 Diferències negatives de canvi
669 Altres despeses financeres
Total despeses financeres

67 Pèrdues i despeses excepcionals:
671 Pèrdues procedents immobilitzat
678 Despeses extraordinàries
679 Despeses exercicis anteriors
Total pèrdues i despeses excepcionals

68 Dotacions amortitzacions:
681 Amortització immobilitzat immaterial
682 Amortització immobilitzat material
Total dotacions amortitzacions

69 Dotacions a les provisions:
693 Dotació provisió existències
694 Dotació provisió insolvències
Total dotacions a les provisions

Total despeses

INGRESSOS:
70 Ingressos d’explotació:

700 Quotes col·legials
701 Quotes REA i REAF
702 Ingressos REC
703 Ingressos per formació
704 Ingressos per serveis col·legials i vendes
705 Ingressos per activitats
Total ingressos d’explotació

74 Subvencions a l’explotació:
740 Subvencions oficials explotació
741 Col·laboracions ens privats
Total subvencions a l’explotació

75 Altres ingressos de gestió:
751 Ingressos per publicitat
754 Ingressos per comissions
759 Ingressos per altres serveis
Total altres ingressos de gestió

76 Ingressos financers
761 Ingressos inversions financeres
765 Descomptes pagament immediat
768 Diferències positives de canvi
769 Altres ingressos financers
Total ingressos financers

77 Beneficis i ingressos extraordinaris
775 Subvencions de capital 
778 Ingressos extraordinaris
779 Ingressos exercicis anteriors
Total beneficis i ingressos extraordinaris

79 Excessos i aplicacions de provisions
790 Per a riscos i despeses
Total excessos i aplicacions de provisions

Total ingressos
Flux de Caixa
Increment/(Disminució) del patrimoni

Partides
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45.270,00 2,33% 0,00 0,00 35.570,00 500,00 9.200,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.270,00 2,33% 0,00 0,00 35.570,00 500,00 9.200,00

42.983,87 2,21% 42.983,87 0,00 0,00 0,00 0,00
58.685,01 3,02% 8.484,24 0,00 20.900,77 0,00 29.300,00
91.778,09 4,72% 54.678,09 0,00 10.500,00 26.600,00 0,00

411.057,22 21,14% 91.639,00 20.302,50 191.525,50 48.478,22 59.112,00
171.904,17 8,84% 49.867,08 14.261,00 69.370,00 4.614,26 33.791,83
191.502,00 9,85% 57.265,00 38.198,00 61.709,00 4.942,00 29.388,00
87.708,53 4,51% 25.377,58 2.850,20 6.916,50 1.202,00 51.362,25
62.105,83 3,19% 29.986,51 2.103,00 6.000,00 601,00 23.415,32
43.600,39 2,24% 35.890,39 0,00 7.710,00 0,00 0,00

102.222,67 5,26% 64.903,84 180,00 18.914,00 1.606,00 16.618,83
1.263.547,78 64,98% 461.075,60 77.894,70 393.545,77 88.043,48 242.988,23

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.606,09 0,44% 6.686,09 0,00 1.920,00 0,00 0,00
1.500,00 0,08% 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.106,09 0,52% 8.186,09 0,00 1.920,00 0,00 0,00

423.849,16 21,80% 211.351,00 9.506,00 97.897,16 52.717,00 52.378,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.916,26 6,32% 61.291,79 2.756,74 28.390,18 15.287,93 15.189,62
546.765,42 28,12% 272.642,79 12.262,74 126.287,34 68.004,93 67.567,62

15.000,00 0,77% 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 0,77% 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,05% 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,05% 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.106,00 0,31% 0,00 0,00 3.606,00 0,00 2.500,00
1.200,00 0,06% 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.306,00 0,38% 1.200,00 0,00 3.606,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.567,59 2,86% 53.446,52 0,00 1.557,50 563,57 0,00
55.567,59 2,86% 53.446,52 0,00 1.557,50 563,57 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.944.562,88 100,00% 812.551,00 90.157,44 562.486,61 157.111,98 322.255,85

961.584,80 48,82% 961.584,80 0,00 0,00 0,00 0,00
22.695,00 1,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 22.695,00
2.794,00 0,14% 0,00 2.794,00 0,00 0,00 0,00

663.419,00 33,68% 0,00 0,00 663.419,00 0,00 0,00
41.960,00 2,13% 0,00 0,00 0,00 41.960,00 0,00
44.700,00 2,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 44.700,00

1.737.152,80 88,20% 961.584,80 2.794,00 663.419,00 41.960,00 67.395,00

40.606,00 2,06% 2.200,00 8.800,00 3.006,00 0,00 26.600,00
137.886,25 7,00% 57.070,00 18.989,00 0,00 0,00 61.827,25
178.492,25 9,06% 59.270,00 27.789,00 3.006,00 0,00 88.427,25

24.000,00 1,22% 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 0,76% 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.000,00 1,98% 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 0,76% 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 0,76% 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.969.645,05 100,00% 1.074.854,80 30.583,00 666.425,00 41.960,00 155.822,25
80.649,76 315.750,32 -59.574,44 105.495,89 -114.588,41 -166.433,60
25.082,17 262.303,80 -59.574,44 103.938,39 -115.151,98 -166.433,60
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RESOLUCIÓN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2006 
(BOE 29-09-2006) [REF. CISS LE238205]
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el cuar-
to trimestre natural del año 2006, a efectos de calificar tribu-
tariamente a determinados activos financieros.
• Otras materias afectadas: Sociedades.

SOCIEDADES

CONVENIO HISPANO-IRANÍ DE 19 DE JULIO DE 2003 
(BOE 02-10-2006) [REF. CISS LE 238235]
Instrumento de ratificación del Acuerdo entre el Reino de Espa-
ña y la República Islámica del Irán para evitar la doble imposición
y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio, hecho en Teherán el 19 de julio de 2003. 
• Otras materias afectadas: IRPF, Patrimonio, No residentes
y tributos locales sobre la renta.

CONVENIO HISPANO-NEOZELANDÉS DE 28 DE JULIO DE 2005
(BOE 11-10-2006) [REF. CISS LE238366]
Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva
Zelanda para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y Protocolo,
hecho en Wellington el 28 de julio de 2005.
• Otras materias afectadas: IRPF, No residentes y tributos
locales sobre la renta.

ACUERDO HISPANO-CUBANO DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006
(BOE 06-09-2006) [REF. CISS LE237289]
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cuba sobre
transporte aéreo, hecho en La Habana el 22 de abril de 2005.
• Otras materias afectadas: Aduanas y tasas estatales.

CONVENIO HISPANO-MALTÉS DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2005
(BOE 07-09-2006) [REF. CISS LE237295]
Convenio entre el Reino de España y Malta para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2005.
• Otras materias afectadas: IRPF, Patrimonio, No residentes
y Tributos locales sobre la renta.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

ORDEN EHA/3082/2006, DE 14 DE SEPTIEMBRE 
(BOE 10-10-2006) [REF. CISS LE238348]
Se modifica la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que
regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos
no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y
Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de
Depósitos y sus sucursales.

Noticias al día
Espaldarazo del Tribunal de la UE a la política fiscal de los terri-
torios forales
El reciente fallo judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con
relación al sistema fiscal de las Islas Azores ha sido recibido con satis-
facción en el entorno empresarial del País Vasco, al interpretarse que
dicha resolución reafirma la capacidad de los órganos legislativos fora-
les vascos y navarros a hora de establecer tipos impositivos inferiores
en el Impuesto sobre Sociedades a los aplicados en el territorio común.
Las premisas que establece el Tribunal en la sentencia para que un
régimen fiscal regional pueda ser aceptado son: autonomía política;
potestad para adoptar medidas fiscales sin intervención del gobierno
central; y total asunción por parte de las instituciones regionales de las
consecuencias financieras de dichas medidas.
Según se deduce, los regímenes fiscales forales sustanciados en el
Concierto económico con el País Vasco y el Convenio con Navarra

cumplen los citados criterios. No obstante, parece existir una cuarta
condición que estribaría en el hecho de que la autoridad local, a la
hora de fijar el impuesto, no debería estar sujeta a la obligación de
tener en cuenta el interés nacional, requisito éste que debido a la exi-
gencia de solidaridad interterritorial establecida por la Constitución
española no podrían cumplir estas comunidades.

La Agencia Tributaria prevé un record recaudatorio en 2007
La AEAT tiene previsto implantar un sistema de embargo automatiza-
do de devoluciones tributarias estatales con relación a quienes sean
deudores de otras administraciones. Así, los contribuyentes que
deban dinero a su comunidad autónoma o a su ayuntamiento no reci-
birán la devolución de impuestos de la Hacienda estatal hasta que sal-
den sus deudas tributarias con esas administraciones.
Se trata de una forma de colaboración que se reforzará en 2007 con
una mayor presencia de las comunidades autónomas en los planes
directores de la Agencia Tributaria. 
Por otro lado, la lucha contra el fraude fiscal no se circunscribirá exclu-
sivamente al cobro efectivo de deudas; se le dará prioridad también a la
inspección de sectores de mayor riesgo de incumplimientos, como ya se
está realizando este año a través del plan de prevención del fraude. 
Como viene siendo habitual el inmobiliario será, una vez más, uno de
los de especial vigilancia, según consta en la memoria de los Presu-
puestos del Estado para 2007. Se efectuarán controles integrales de
la actividad, desde la fase de promoción a la de venta de viviendas. 
Otro sector al que se prestará especial atención es al de los profesio-
nales que tributan por el régimen de módulos, es decir, los que tribu-
tan en función de unos baremos sobre actividad económica. Se
vigilará especialmente a los que han decidido abandonar este sistema
y los que expidan facturas calificadas como irregulares. 

La Agencia Tributaria se refuerza para luchar contra el fraude
Se prevé que doscientos nuevos efectivos, procedentes de otras áreas
de la AEAT, se incorporen a diferentes dependencias relacionadas con
la lucha contra el fraude fiscal.
Esta redistribución de recursos es posible gracias a la progresiva incor-
poración de nuevos sistemas de asistencia e información al contribu-
yente, basados en las posibilidades que ofrecen en este campo las
nuevas tecnologías. Un ejemplo de ello serán los “expedientes electró-
nicos” en soporte digital, a los que podrán acceder los tribunales eco-
nómicos-administrativos sin necesidad de que se les remitan en papel. 
Otras medidas tendentes a economizar recursos y procesos consistirán
en concentrar todas las publicaciones de notificaciones en el Boletín
Oficial del Estado, frente al sistema actual, en el que se publican en
los boletines de las comunidades autónomas, o la puesta en funcio-
namiento de un sistema de telefonía integral de voz y datos.

El “adiós” del régimen especial de las sociedades patrimoniales
Creado por la Ley 46/2002 de 18 de diciembre, de reforma parcial del
IRPF y de modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el régi-
men especial de las sociedades patrimoniales entró en vigor para los
periodos impositivos que se iniciaron desde el 1 de enero de 2003,
suprimiendo el hasta entonces vigente régimen de transparencia fiscal.
El régimen especial de las sociedades patrimoniales se ha venido apli-
cando a las sociedades conocidas como entidades de cartera o de mera
tenencia de bienes, las cuales disfrutaban de un tipo de gravamen sobre
las plusvalías más reducido (15%), así como de la posibilidad de repar-
tir dividendos a los socios personas físicas sin coste fiscal en sus rentas,
disponiendo incluso de un modelo de declaración específico, el 225.
Sin embargo, y como consecuencia de la nueva Ley de Reforma de los
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Sociedades, Patri-
monio y No Residentes, a partir del 1 de enero de 2007, las socieda-
des patrimoniales deberán optar por disolverse o pasar a tributar
enmarcadas en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades.
La justificación de este cambio viene motivada para evitar situaciones
fraudulentas por parte de contribuyentes constituidos en este tipo de
sociedades con la mera finalidad de obtener los beneficios fiscales que
posibilitaba este régimen.
No obstante, se establecerá un régimen transitorio similar al que en su
momento se aplicó a las extintas sociedades en régimen de transparencia.
En este sentido, la disolución y liquidación de las sociedades patrimoniales
estará exenta del Impuesto sobre Operaciones Societarias (ITPAJD), así
como también quedarán exentas del pago del Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) las posi-
bles transmisiones de inmuebles que se pudieran generar. Asimismo,
quedarán exentas del Impuesto sobre Sociedades determinadas plusvalías.
En cualquier caso y para evitar situaciones fraudulentas, se establecerán
diferentes requisitos de comprobación para certificar la naturaleza patri-
monial de la sociedad que se pretende disolver, no bastando para ello la
circunstancia de haber estado declarando con el precitado modelo 225.

Nuevas disposiciones
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Segons una enquesta efectuada l’estiu del 2006, la majoria de
les empreses alemanyes que hi ha establertes a Espanya valo-
ren positivament la seva situació general. Un 54% la qualifica
de bona i un 41% de satisfactòria. El panorama es manté
força estable respecte de la darrera consulta realitzada l’agost
del 2004. Cal dir que les companyies amb participació ale-
manya majoritària en el seu capital social fan una valoració
més positiva que les participades minoritàriament. No obstant
això, aquest panorama no es correspon del tot amb la valora-
ció que duen a terme les empreses alemanyes a l’Estat espanyol
sobre la situació dels seus beneficis. En aquest cas, el percen-
tatge de les que la qualifiquen bona o satisfactòria és menor
(un 85%) i puja fins a un 14% la proporció de les que la valo-
ren negativament. Tot i així, pel que fa als guanys s’observa
una millora en comparació amb l’enquesta del 2004. Són les
companyies industrials les que més destaquen la situació des-
favorable dels seus beneficis durant l’estiu del 2006.
Pel que fa a les expectatives per als propers anys, cal assenya-
lar que les empreses alemanyes esperen un panorama de la
seva situació general una mica millor a mitjà termini que no
pas a curt termini. Així, de cara a l’any 2007 un 51% de les
companyies preveuen una situació més positiva, un 38% no
anticipa canvis, i un 11% esperen un empitjorament, mentre
que per al període 2008-2010 un 57% anuncia una millora,
un 24% no preveu canvis i un 12% avança un empitjorament.
D’altra banda, en els seus nivells d’ocupació les empreses ale-
manyes anticipen un panorama lleugerament més favorable a
curt termini que a mitjà termini. Un 44% preveu un augment
del nombre de treballadors l’any 2007 i un 14% un descens, i
un 43% i un 16% pel que fa les previsions per al període 2008-
2010. No obstant això, en un cas o en l’altre s’observa que les
previsions sempre són més positives quan es valora la situació
de les empreses en general que quan s’analitzen concretament
les previsions sobre la seva ocupació, la qual cosa indica que el
dinamisme esperat d’aquesta darrera és menor, atès la neces-
sitat que existeix de reduir costos i d’incrementar productivitat.

Pel que fa a les inversions, un 41% de les empreses alemanyes
instal·lades a Espanya preveu projectes addicionals l’any 2007
i un 48% no ho considera necessari o possible. 

En resum, la gran majoria de les empreses valora positivament
la seva presència a Espanya i veu les seves expectatives acom-
plertes. Tanmateix, consideren l’emplaçament a l’Estat espanyol
des d’una perspectiva més crítica des de l’any 2002. De fet, la
seva sensibilitat pels problemes de l’activitat habitual han aug-
mentat els darrers exercicis.

Segons les companyies, el principal problema que tenen en la
seva activitat a Espanya són els sous i els costos salarials,
seguit, segons importància, dels drets laborals i sindicals, i de
les condicions i predisposició de pagament. Respecte a l’ante-
rior enquesta del 2004 han augmentat la seva rellevància pro-
blemes com les tendències d’autonomies (etiquetatges en
diverses llengües, manuals d’instruccions, normes regio-
nals...), la fiscalitat i els salaris. Al contrari, s’aprecia un des-
cens de la importància com a problema del nivell de formació.

Entre els factors d’èxit de l’activitat que es realitza en el mer-
cat espanyol, les empreses alemanyes apunten elements rela-
cionats amb la qualitat, com ara l’orientació i el servei al client
i la qualitat del producte. A continuació, el preu competitiu, la
proximitat al client i el compliment de terminis.

Un 51,9% de les empreses espanyoles determina els seus
preus aplicant un marge, un 26,6% té en compte com a
referència principal el preu dels seus competidors, i un 21,5%
manca d’una política de preus autònoma. Cal dir que un
61,3% de les companyies estatals que operen en entorns poc
competitius fa ús de regles de marges, i un 44,1% actua amb
competència significativa. Per a les empreses de la zona euro
és més important que per a les firmes espanyoles el recurs a
formar preus segons regles de marge, mentre que aquestes
darreres palesen una més gran dependència dels preus esta-
blerts per altres agents que no pas les de l’eurozona.

Pel que fa a la freqüència amb què les empreses varien els
preus, es pot assenyalar que com més intensa és la com-
petència més gran és la freqüència de revisió de preus. A
Espanya un 3,3% de les companyies modifica els preus
almenys dotze vegades l’any en sectors amb escassa con-
currència, i gairebé un 10% en el cas d’activitats molt com-
petitives. A la zona euro les revisions són més freqüents, i
aquests percentatges se situen en el 21,2% i en el 29,4%,
respectivament. Es pot afegir que a Espanya un 86,0% de
les companyies canvia els preus menys de quatre vegades
l'any mentre s’arriba a un 56,5% en el cas del global de
l’eurozona. 

A Espanya i a l’àrea de l’euro es palesa una més gran rigidesa
dels preus que als Estats Units. Mentre que en aquest país les
companyies modifiquen els preus cada 9 mesos, a Europa es
fa cada 11-12 mesos.

Tenint en compte els costos, es pot apuntar que les empreses
més intensives en la utilització de factor treball tendeixen a
ajustar els preus menys sovint que la resta de companyies, atès
que els salaris es modifiquen habitualment només una vega-
da a l’any. Per contra, les firmes per a les quals són més impor-
tants les primeres matèries, com per exemple l’energia,
ajusten més els preus.

Des del punt de vista sectorial, cal destacar que es palesa una
notable heterogeneïtat en la rigidesa dels preus. En general, el
grau de flexibilitat de preus dels serveis és menor que el de les
activitats manufactureres. Els preus en els transports i les
comunicacions i en l’hoteleria són els més rígids, i els dels ali-
ments i els de les activitats de distribució són els que canvien
més. En un altre sentit, les companyies més petites modifi-
quen normalment els preus de manera més esporàdica que les
més grans.

Àngel Hermosilla
Economista. Responsable de la Secretaria Econòmica del CEC

Situació i perspectives de les
empreses alemanyes a Espanya1

Fixació de preus i competència
a Espanya i la zona euro2

1 Principals resultats de l’enquesta realitzada l’estiu del 2006 per la Cambra de
Comerç Alemanya per a Espanya en la seva vuitena edició –“Empreses Ale-
manyes a Espanya. Situació i Perspectives. 2006/2007”, octubre del 2006.
Enquesta efectuada entre 759 empreses espanyoles amb participació alemanya
(376 a Catalunya), amb el suport del Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

2 Principals conclusions de l’article “Competencia y ajustes de precios en Espa-
ña y en el área del euro”, de Luis J. Álvarez, publicat al Boletín Económico del
Banco de España, octubre del 2006.
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La subcontractació en el sector de la construcció Llei 32/2006, de 18 d’octubre

SÍNTESI
L’entrada en vigor de la Llei 32/2006 tindrà una especial transcendèn-
cia per a les empreses contractistes, que a partir d’aquest moment
hauran de comprovar que les empreses subcontractistes que intervin-
guin en l’obra figuren inscrites al Registre d’Empreses Acreditades.
I això perquè es preveu la responsabilitat solidària de les empreses
contractistes i subcontractistes per incompliment de les disposi-
cions establertes en la Llei.
A manca del desenvolupament reglamentari del Registre d’Em-
preses Acreditades i del Llibre de Subcontractació, el contractista
documentarà el règim de subcontractació omplint la fitxa creada
especialment. 
L’aprovació de la Llei 32/2006 pot incidir en les assegurances de
responsabilitat civil que en cada cas tinguin subscrites les empreses
contractistes i subcontractistes, en el sentit que les companyies
asseguradores puguin supeditar la cobertura del risc contractat al
compliment pels seus assegurats del que estableix la Llei.
La nova Llei estableix, en definitiva, un nou règim de garanties de
tota mena en relació a la figura jurídica de la subcontractació en el
sector de la construcció, fins ara poc completa en aquest aspecte.

INTRODUCCIÓ
El passat mes d’octubre del 2006 es publicà la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció, que introdueix nombroses novetats mereixedores
d’anàlisi en aquest àmbit.
La finalitat de la Llei 32/2006 és dotar d’un més gran control el
règim de la subcontractació per evitar que es produeixin situacions
objectives de risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.
El sector de la construcció és dotat d’aquesta manera de nous ins-
truments que exigeixen i estableixen certes condicions als contrac-
tistes i subcontractistes, un règim de responsabilitat i l’obligació de
registre de les subcontractacions, com també una remissió al règim
sancionador dels riscs laborals, entre altres novetats.
No obstant això, pel que fa a la seva aplicació, la Llei 32/2006
entrarà en vigor el dia 19 d’abril de 2007, transcorreguts sis (6)
mesos des de la seva publicació.
Aquesta nova Llei pot tenir una incidència rellevant per als consumidors. 
El text estableix mesures que suposen més garanties i més àmbit
de responsabilitat davant tercers de tots els agents participants en
la subcontractació, i aclareix la posició i les responsabilitats d’a-
quests agents. 
En aquest sentit serà una referència vàlida per al consumidor en
matèria de responsabilitat derivada de la construcció.

OBJECTE DE LA LLEI
L’objecte de la Llei 32/2006 és regular des d’un punt de vista sec-
torial el règim jurídic de la subcontractació en el sector de la cons-
trucció amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat i
salut dels treballadors. 
La llei és aplicable als contractes que se celebrin en règim de sub-
contractació, a partir de la seva entrada en vigor, per a l’execució
dels següents treballs en obres de construcció: 
– Excavació, moviment de terres, construcció, muntatge i desmuntat-

ge d’elements prefabricats, condicionaments o instal·lacions, trans-
formació, rehabilitació, reparació, desmantellament, demolició,
manteniment, conservació i treballs de pintura i neteja, sanejament.

CONDICIONS
Els contractistes i subcontractistes hauran de respectar els requisits
següents si volen intervenir en el procés de subcontractació:
a) Contractistes: 

– Posseir una organització productiva pròpia, amb mitjans
materials i personals. 

– Assumir els riscs, les obligacions i les responsabilitats pròpies
del desenvolupament de l’activitat empresarial.

– Exercir directament les facultats d’organització i direcció del
treball desenvolupat pels seus treballadors.

b) Subcontractistes: 
– Acreditar que disposen de recursos humans amb formació

necessària en prevenció de riscs laborals.
– Estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades. 

Les empreses l’activitat de les quals consisteixi a ser contractades o sub-
contractades de forma habitual hauran de tenir un mínim de treballa-
dors contractats amb caràcter indefinit, segons el quadre següent: 

Els primers 18 mesos de vigència de la Llei 10% plantilla

Del mes 19 al 36 de vigència de la Llei 20% plantilla

A partir del mes 37 de vigència de la Llei 30% plantilla

La subcontractació com a organització productiva estarà limitada
a tres (3) nivells successius de subcontractació, és a dir, fins a un
tercer subcontractista, llevat que circumstàncies objectives acon-
sellin estendre l’organització productiva a un nivell addicional de
subcontractació. 

REGISTRE
La llei reguladora de la subcontractació en el sector de la construc-
ció preveu la creació d’un Registre d’Empreses Acreditades que
dependrà de l’autoritat laboral de cada Comunitat Autònoma, l’ob-
jectiu del qual serà controlar el respecte pels intervinents en el pro-
cés de subcontractació dels límits assenyalats en el punt anterior.
El contingut, la forma i els efectes de la inscripció en el Registre
d’Empreses Acreditades seran establerts reglamentàriament.

OBLIGACIONS DE LES EMPRESES
La llei 32/2006 estableix un règim d’obligacions i responsabilitats
de les empreses contractistes i subcontractistes, essent els punts
més rellevants els següents: 
– Els contractistes i subcontractistes tenen el deure de vigilar que

les empreses subcontractistes i els treballadors autònoms que
contracten segueixen la llei.

– El contractista de l’obra haurà de dur un Llibre de Subcontracta-
ció en què es faran constar cadascuna de les subcontractacions
realitzades i al qual tindran accés tots els intervinents en l’obra.
No disposar d’aquest llibre serà considerat una infracció lleu.
La llei remet al posterior desenvolupament reglamentari per deter-
minar les condicions del Llibre de Subcontractació pel que fa al seu
règim d’habilitació i autoritat laboral autonòmica competent, com
també el contingut i les obligacions i els drets que se’n derivin.
Mentre no es desenvolupin reglamentàriament les condicions
del Llibre de Subcontractació, el règim de subcontractació es
documentarà mitjançant una fitxa que s’omplirà fent-hi constar
les dades identificatives de l’obra i de registre de les subcon-
tractacions que es duen a terme.

– Els representants dels treballadors de les diferents empreses que
intervinguin en l’execució de l’obra hauran de ser informats de
les contractacions i les subcontractacions que s’hi facin.

– Els empresaris hauran de garantir la formació necessària i ade-
quada al seu lloc de treball en matèria de prevenció de riscs
laborals de tots els treballadors.

– Sense perjudici de l’exigibilitat de la responsabilitat de l’empre-
sari contractista o subcontractista establerta en l’article 43 de
l’Estatut dels Treballadors respecte del compliment de les obli-
gacions davant de la Seguretat Social o de naturalesa salarial, el
contractista i el subcontractista respondran solidàriament de
l’incompliment de les obligacions atribuïdes a cadascun d’ells
per la llei 32/2006.

INFRACCIONS
La Llei 32/2006 remet, en matèria d’infraccions i sancions, a la Llei
d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, Text Refós aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, modificant en la dis-
posició addicional primera aquesta llei per adaptar-la a la nova
normativa en matèria de subcontractació.
L’incompliment de les obligacions que la llei atribueix a les empre-
ses contractistes i subcontractistes es consideraran infraccions
greus llevat que es tracti de treballs amb riscs especials, i en aquest
cas es consideraran molt greus les infraccions realitzades. En qual-
sevol cas l’incompliment de la normativa sobre limitació de la pro-
porció mínima de treballadors contractats amb caràcter indefinit
assenyalada al punt 3.3 es considerarà una infracció molt greu.

David Clavero
Guillén Bécares, S.L.
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Quadern de navegació
RSS (REALLY SIMPLY SINDICATION)

Veure avui, al final d’una pàgina web, una icona amb les lletres
RSS és quelcom habitual, especialment en webs de mitjans de
comunicació, com és el cas del diari El País (vegeu la fletxa ver-
mella en la il·lustració de l’esquerra). Què és, doncs, aquest indi-
catiu? És un enllaç a un fitxer RSS (Really Simply Sindication), una
utilitat que ens informa dels canvis que es poden produir, al llarg
del dia, en una web. Realment, com funciona? Cal instal·lar un
programa client en l’ordinador i configurar-lo amb l’adreça RSS.
Automàticament, el programa quedarà resident i quan detecti
canvis en qualsevol de les webs que hem registrat mostrarà en
pantalla un missatge d’alerta per tal que accedim al programa
que informa dels canvis que ha experimentat i, si s’escau, acce-
dir posteriorment a la web. Els programes clients més usuals són
el Bloglines (www.bloglines.com) o el Feedness (www.feed-
ness.com). Google també disposa d’un lector RSS.
Per a més informació d’aquesta tecnologia podeu visitar la web
http://www.euroresidentes.com/Diversion/Internet/rss.htm

EFAX. SERVEI DE FAX EN LÍNIA

Tot i que funciona des del 1995, aquest servei creat per j2 Glo-
bal Communications s’està convertint en un referent a la xarxa.
Es tracta d’un servei que, amb un cost d’aproximadament 11
euros al mes, permet enviar faxs en línia i rebre’n la resposta
per correu electrònic, amb l’estalvi que això representa, ja que
no cal cap aparell de fax ni cap línia telefònica addicional. El
servei es troba disponible en més de 2.000 ciutats de 29 paï-
sos. Teniu més informació a la web www.efax.com/es

PEL·LÍCULES A LA CARTA

Watch Films (www.watchfilms.com) és una web interessant
per als amants del cinema clàssic. Ofereix la possibilitat de
visionar directament –per la pantalla del nostre PC i en con-
nexió amb Internet–, més d’un centenar de films, documen-
tals i dibuixos animats (en versió original), amb bona qualitat
sempre que es disposi d’ADSL.

EL PHISHING

No és el primer cop que parlem del phishing en aquesta sec-
ció. I és que aquest sistema d’estafa telemàtica s’està
posant de moda fins al punt de convertir-se en el delicte
més greu que es pot fer mitjançant la xarxa Internet amb
nivells molt superiors a temes tan delicats com la pornogra-
fia infantil. Recordem que consisteix a enviar correus
electrònics (suplantant una entitat de crèdit) en què se’ns
demana que confirmem les nostres dades de banca electrò-
nica a causa d’un “suposat” problema tècnic. Si ho fem,
accedim a una web que imita amb un alt realisme el portal
del banc. Si, a més, introduïm les nostres dades d’accés a la
banca electrònica, aquestes són enviades a l’estafador el
qual, a partir d’aquest moment, pot realitzar qualsevol ope-
ració suplantant la nostra identitat. Sortosament, és molt
fàcil identificar aquests correus electrònics, i les diferents
entitats de crèdit van disposant mesures de protecció en els
sistemes d’identificació. Amb tot, la prudència hi ha de ser
sempre, i per tant us volem recomanar diverses webs sobre
aquest tema:

http://www.microsoft.com/latam/seguridad/hogar/spam/
phishing.mspx

Informació molt detallada del phishing amb consells per no
caure en la trampa.

http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
Informació del phishing a Wikipedia, la enciclopèdia lliure
d’Internet.

http://www.antiphishing.org/
Antiphishing Working Group. Associació que lluita contra el
phishing.

http://www.hispasec.com/directorio/laboratorio/phis-
hing/demo
El grup de Seguretat Informàtica Hispasec ofereix unes anima-
cions (amb àudio) on expliquen com funciona el phishing.

http://www.delitosinformaticos.com/propiedadintelec-
tual/phishing.shtml
Informació facilitada per aquesta revista digital.

LA CMT FORÇARÀ UNA FORTA BAIXADA DELS PREUS DE
LES ADSL PER AL 2007

La CMT vol modificar abans que acabi el 2006 la forma com
es calculen els preus que Telefónica aplica, com a majorista, a
les empreses competidores i que només actuen com a reve-
nedores dels seus productes. És el que s’anomena “accés
indirecte”. 

La CMT creu que encara hi ha marge perquè els preus d’accés
a Internet segueixin baixant, però es troba amb el problema que
el preu final que paga l’usuari no està regulat; per tant, només
té com a solució fer baixar el preu que cobra l’operador domi-
nant a les altres empreses per oferir aquest servei. D’aquesta
manera, l’operador dominant, en aquest cas Telefónica, es veu
obligat a reduir els preus.

Departament d’Informàtica 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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Paral·lelament a la tramitació del Projecte de Llei de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les Lleis
dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre
el Patrimoni, i del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Es-
tat per a l’any 2007, així com el Projecte de Llei de Mesures per a la
Prevenció del Frau Fiscal, hi ha en fase de definició diversos projec-
tes normatius, com ara el Projecte de Llei de Reforma de la Llei de
Mercat de Valors, el Projecte de Llei de Defensa de la Competència
i l’Avantprojecte de Llei Orgànica de Reforma del Codi Penal.
Entre aquests projectes normatius destaca el Projecte de Llei
de Mesures per a la Prevenció del Frau Fiscal, text aprovat
pel Senat, és a dir, es troba en la fase final, i l’Avantprojecte
de Llei Orgànica de Reforma del Codi Penal.

PROJECTE DE LLEI DE MESURES PER A LA PREVENCIÓ
DEL FRAU FISCAL
S’introdueixen modificacions normatives en diverses normes
tributàries destinades a la prevenció del frau fiscal. En reco-
manem la lectura.
Impostos directes
– Modificació del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Socie-

tats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.
Modificacions importants:
– Tot l’article 16 que regula les operacions vinculades.
– Societats patrimonials: desapareix, per als exercicis iniciats a

partir de l’1-01-2007, aquest règim especial. S’estableix un
règim transitori per a la dissolució i liquidació dins el 2007.

– Reducció de tipus impositius: el tipus general per als perío-
des impositius que s’iniciïn a partir de l’1-01-2007 serà el
32,5%. Per als períodes iniciats a partir de l’1-01-2008 serà
el 30%. Per a les empreses de dimensió reduïda, per a exer-
cicis iniciats a partir de l’1-01-2007:
– per la part de base imposable fins a 120.202,41 e = 25%
– per la part de base restant = 30%

– Modificació del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre la
Renda de no Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
5/2004, de 5 de març.

S’introdueixen modificacions per a complir amb els requeri-
ments de la Unió Europea. Algunes novetats importants són:
– Els guanys patrimonials tributaran el 18% en comptes del

35% com fins ara.
– La retenció per transmissió d’immobles passa al 3% en

comptes del 5% com fins ara, però desapareix la no retenció
a immobles amb antiguitat superior a 10 anys a 31.12.1996.

– Afectació de béns immobles al pagament de l’IRNR.
Impostos indirectes 
– Modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Im-

post sobre el Valor Afegit.
Aprofitant aquesta modificació normativa s’ha creat un nou
règim especial en l’IVA: Règim especial del grup d’entitats,
que serà d’aplicació a les operacions en què l’IVA es meriti a
partir de l’1 de gener de 2008. 
S’estableix un nou supòsit de responsabilitat subsidiària per a
qui adquireixi mercaderies procedents de trames organitzades
de defraudació en l’IVA i en l’Impost Especial sobre Determi-
nats Mitjans de Transport.
Idèntiques modificacions s’introdueixen en l’articulat de la Llei
20/1991, de 7 de juny, de Modificació dels aspectes fiscals del
Règim Econòmic Fiscal de Canàries, en la qual es regula l’Im-
post General Indirecte Canari.
En l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Trans-
port s’ha establert la necessitat d’un visat previ a la matriculació
de vehicles usats per evitar que es puguin matricular vehicles,
generalment de gamma alta, amb preus anormalment baixos.
Llei General Tributària
Modificació de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, General
Tributària.
– Reducció en el 25%, de l’import dels recàrrecs, sempre que es

realitzi l’ingrés total dels recàrrecs de l’article 27 i de l’import
total del deute, en el termini de l’apartat 2 de l’article 62.

– Es determinaran reglamentàriament els casos en què l’apor-
tació dels llibres-registre s’haurà d’efectuar de manera periò-
dica i per mitjans telemàtics.

Altres normes
– Modificació de la Llei de 28 de maig de 1862, del Notariat.

Es modifiquen els articles 17, 23 i 24. S’estableix l’obligato-
rietat de consignar el NIF i els mitjans de pagament en les
escriptures relatives a actes i contractes sobre béns immo-
bles. Seran requisits necessaris per a la seva inscripció en el
Registre de la Propietat de les esmentades escriptures.

– Modificació de la Llei Hipotecària: articles 21 i 254.
– Modificació de la Llei 24/1988, de 25 de juliol, del Mercat de

Valors: modificació de l’article 108, ja comentat en l’anterior
noticiari fiscal (Informatiu de l’Economista, 111)

AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE REFORMA DEL
CODI PENAL
La prevista reforma del Codi Penal, a més d’incorporar a la nostra
legislació el contingut de diverses normes de caràcter comunitari,
endureix el càstig per a determinats delictes comesos en l’àmbit
empresarial i n’introdueix altres de nous, que resumim seguidament.
Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
S’amplien a 10 anys els 5 actualment establerts per al termini
de prescripció.
Delictes societaris i econòmics. S’estableixen canvis impor-
tants. Es tipifiquen figures com l’administració deslleial en
l’àmbit de la societat. S’inclouen les maniobres abusives de
l’administrador o dels socis que desviïn els beneficis que hau-
rien de recaure en l’empresa per a la qual treballen.
Delicte comptable. El delicte comptable permetrà castigar els
falsejaments dels comptes d’una societat que tenen el propòsit de
perjudicar-la econòmicament. Es fa referència a la responsabilitat
d’auditors i censors de comptes dins d’una actuació irregular.
Estafa d’inversions. El nou delicte “estafa d’inversions” se
centra expressament en els administradors de societats que,
cotitzant en el mercat de valors, falsegin els balanços o infor-
macions sobre la seva situació. També es penalitza la utilitza-
ció d’informació privilegiada per realitzar operacions que
proporcionin indicis falsos o enganyosos per aconseguir, en
concert amb d’altres, el preu en un nivell anormal o artificial,
o assegurar-se una posició dominant en el mercat.
Responsabilitat civil i penal. En el primer cas es millora el
seu enfortiment facilitant als jutges la investigació del patri-
moni del presumpte delinqüent. Es proposa la tipificació com
a delicte de l’actuació del testaferro, o de les anomenades
societats fictícies, que pretenguin en realitat ocultar els patri-
monis dels veritables responsables penals.
S’estén la responsabilitat penal a les societats mercantils de
forma complementària a la que recaigui sobre les persones físi-
ques que les administrin, o bé a aquells subjectes que cometen
els fets delictius, sotmesos a l’autoritat d’aquestes persones
físiques, que així se’ls han indicat, o que, simplement, no han
exercit el control corresponent per evitar aquests delictes.
Noves tecnologies. Es defineixen nous delictes que consistei-
xen en la intromissió il·legal en sistemes informàtics aliens (en
argot, hackers), i es castiguen especialment les intromissions
il·legals que comportin perjudicis greus a empreses o organis-
mes públics. També queda tipificat com a delicte la clonació
de targetes de crèdit, l’ús i la possessió.
Assetjament laboral o mobbing. La reforma afronta la llui-
ta contra aquest tipus de conductes que causen humiliació als
qui en pateixen.
Delicte de concurs punible. S’estableix amb més precisió el
delicte de concurs punible, anteriorment fallida fraudulenta, i
s’enumera un seguit de conductes prèvies al concurs que no
es vinculen amb la insolvència, sinó que posen de manifest l’e-
xistència d’una administració conscientment desordenada que
condueix al fracàs econòmic.

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi

Proliferació de Projectes de Llei i de Reforma de Lleis
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GT 21- MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
L’encàrrec rebut del CONAMA 8 al Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya per coordinar el grup 21 “Memòries de Sostenibilitat”, que
s’ha portat a terme des del mes de març de 2006, enguany arriba
a la fase final. Al moment de tancar aquesta nota, es disposa del
document preliminar consensuat amb tots els participants del
grup, i que dóna peu a la seva presentació i discussió en públic al
marc del CONGRÉS, seguit de l’esquema següent:
“¿COMUNICAMOS?… ¡COMUNÍCANOS!”
Grupo 1. Opiniones de interlocutores sociales
Sindicato UGT Navarra, OCUC, DEPANA, AENOR y COLEGIO DE
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL Y BIENES
INMUEBLES.
Grupo 2. Del GRI al G3: Comparativa 
Grupo Agbar, Grupo Hera Holding, Forética, Comisión de Eco-
nomía y Sostenibilidad del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Grupo 3. Opciones contrastadas para mejorar 
la comunicación
“Preguntar para informar”. FCC Medio Ambiente Ferrovial y
Laboratorios Esteve.
“Mecanismos de comunicación, relación de oportunidades y
grado de  respuesta.” Fundación Entorno.
“Las guías de lectura como incentivo a la lectura de Memorias
de Sostenibilidad”. RENFE, MatchMind, CEIM, NOVOTEC,
RENFE Cercanías Grupo TRAGSA.
Colaboradores Técnicos 
Telefónica S.A., AENA, Red Eléctrica de España, Grupo OHL, Endesa
Coordinadores: Josep M. Salas y Marta Roca, en representa-
ción del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Al empezar el grupo constatamos como la eficacia de la comu-
nicación de Memorias de Sostenibilidad resulta manifiestamen-
te mejorable identificando tres líneas de estudio:
La efectividad de la comunicación corre pareja al cumplimiento
de las expectativas, tanto del emisor como del receptor del
mensaje, de la memoria de sostenibilidad. Una primera batería
de aportaciones lideradas por los interlocutores sociales se pre-
senta en este Grupo de Trabajo.
Viene acompañada de los comentarios que suscita la compara-
ción del modelo utilizado y la estructura del G3 orientada a dar
respuesta a: ¿El G3 facilita mejorar el grado de comunicación?
Resulta de interés conocer las experiencias de comunicación que
empresas e instituciones han llevado a cabo para propiciar mejor la
comunicación (bidireccional). Incluye la posibilidad de incorporar
guías que faciliten la lectura de memorias de sostenibilidad. Aspec-
tos que constituyen el tercer grupo de reflexiones del GT21: ¿qué
hacer para mejorar la comunicabilidad, en especial la lectura?

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA PROPUESTO
Este grupo recoge las experiencias del GT-20 del CONAMA VII, que
reveló la necesidad de estudiar y mejorar la comunicación entre las
empresas y sus agentes de interés. Este grupo ha trabajado la
comunicación de memorias de sostenibilidad consciente del gran
esfuerzo que empresas e instituciones realizan para disponer de
ellas, divulgarlas, incentivar la lectura y recopilar los comentarios.
Todo ello en orden a lograr un grado de comunicación adecuada a
los intereses de cada uno de sus interlocutores.

OBJETIVOS DEL GRUPO 
Objetivos generales
Como hacer y obtener una comunicación fluida entre la empre-
sa y sus grupos de interés.
Incorporar grupos que no se contemplan hasta ahora, modifi-
car contenidos, adoptar nuevos mecanismos para comunicar.
Objetivos específicos 
Explorar las expectativas que puedan tener interlocutores socia-
les de la empresa. ¿Sabemos qué esperan encontrar en la MS
los destinatarios de este documento?
¿Cómo afecta el cambio de formato y contenidos al interés por
la lectura y la participación que nos propone el GRI3?
¿Han sido eficaces las experiencias efectuadas? Podríamos
implementar acciones de mejora que orientasen la lectura e
incentivasen la comunicación de las opiniones de los lectores? 

ÍNDICE PRELIMINAR DEL GRUPO 
Opinión general acerca de la existencia de memorias de soste-
nibilidad en empresas e instituciones. Motivos que inciden en la
baja respuesta que tienen las memorias de sostenibilidad publi-
cadas hasta la fecha: 
a) Implicaciones en la comunicabilidad de las modificaciones

introducidas en el GRI 3.
b)Opciones para mejorar la comunicación de memorias de sos-

tenibilidad.
– Preguntar antes de informar.
– Paso de memoria interna a memoria externa.
– Experiencias de comunicación de sostenibilidad.
– Guías de lectura como instrumento de potenciación de lectores.

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LOS CONTENIDOS 
Qué opinión tienen ciertos interlocutores sociales acerca de:
– La existencia de memorias de sostenibilidad en empresas e

instituciones.
– Motivos que, a su parecer, inciden en la baja respuesta que tie-

nen las memorias de sostenibilidad publicadas hasta la fecha. 
– ¿Interés por los temas tratados?
– ¿Representatividad? 

– Dificultades de todo tipo (comprensión, exceso de información…)
– Incumplimiento de expectativas (¿Cuáles?).
– Opciones para mejorar la comunicación de memorias de sos-

tenibilidad.
– Selección de indicadores. 
– Incorporación de temas no tratados (indicar cuáles).
– Participación y supervisión cálculos…

El cambio de modelo afecta a la forma de realizar también el
contenido que se quiere comunicar, pero en definitiva: ¿El G3
mejora e incentiva a una lectura en profundidad? ¿Desaparecen
obstáculos o, por el contrario, se generan nuevos obstáculos a
la comunicación en la implementación del G3?
La guía de lectura orientada como instrumento para facilitar e
incentivar una lectura de interés para cada grupo social.
LÍNEAS DE DEBATE PARA LAS CONCLUSIONES 
Son suficientes los interlocutores del GRI o la empresa
tiene otros tales como sindicatos, ONG, asociaciones, cole-
gios profesionales, consumidores, subcontratistas…
EL GRI nos presentó un G2, ahora ha salido el G3, ¿coinci-
dimos en los términos del cambio realizado?
Las modificaciones del G3, ¿favorecen la comunicabilidad?
Las memorias de sostenibilidad progresan, ¿la comunicación
entre ellas y sus agentes de interés también?
¿Conviene conocer nuevos mecanismos de comunicación?
¿Los que se han presentado les parecen interesantes?
¿Cree que una sencilla guía de los puntos de interés para los
agentes personalizada facilitaría el interés por su lectura?
Al document, s’hi afegiran les conclusions del Congrés i es pre-
sentarà complet com a document final, per a la seva difusió. Segui-
rem informant. La Comissió d’Economia i Sostenibilitat
LEGISLACIÓ
*Projecte – llei de la xarxa de parcs nacionals
Avantprojecte en patrimoni natural 

Notícies d’interès
– El director executiu del GRI diu que “el mercat valoraria que

una empresa audités la RSC (Boletín COMAFIA 3 -10)
– AECA convoca un seminari sobre com avaluar una memòria

de sostenibilitat dirigida a pimes.
– L’expert Hart defineix la sostenibilitat “com la vertadera opor-

tunitat de negoci i d’informació”. (Europa Press 5-10)
– Política territorial convoca experts europeus per analitzar la

construcció de la franja costera. (La Voz de Galicia 24-10 )

Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat
Continuem desenvolupant el treball, i preparant el que farem el pro-
per any. S’admeten suggeriments dels qui veniu i dels qui no ho feu. 

Marta Roca, economista
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

CONAMA VIII
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Nou PGC: valoració de l’immobilitzat material
Quan es va iniciar la reforma comptable espanyola hi havia una
gran expectativa amb relació a la possibilitat que es pogués
aplicar el criteri del valor raonable i, per tant, revaloritzar els
immobles. En l’estat actual de l’esborrany d’aquest nou PGC,
la utilització del valor raonable és molt limitada, excepte pel cas
de les permutes, dels béns adquirits a títol gratuït i de les apor-
tacions de capital no dineràries, com s’exposa a continuació.

Valoració inicial. Els béns compresos en l’immobilitzat mate-
rial han de valorar-se al preu d’adquisició o al cost de produc-
ció. Els impostos indirectes que graven els elements de
l’immobilitzat material només s’inclouran en el preu d’adqui-
sició o cost de producció quan no siguin recuperables directa-
ment de la Hisenda Pública. Una novetat important és que
també formarà part del valor de l’immobilitzat material l’esti-
mació inicial del valor actualitzat de les obligacions assumides
derivades del desmantellament o retir i d’altres associades a
l’actiu esmentat, com ara els costos de rehabilitació del lloc
sobre el qual s’assenta, sempre que aquestes obligacions
donin lloc al registre de provisions. S’inclouran en el preu d’ad-
quisició o cost de producció les despeses financeres que s’ha-
gin generat abans de la posada en condicions de
funcionament de l’immobilitzat material, i que hagin estat
girats pel proveïdor o corresponguin a préstecs o altre tipus de
finançament aliè, destinat a finançar l’adquisició, fabricació o
construcció, amb el límit de l’import recuperable de l’immobi-
litzat material en el qual s’integren com a valor més important. 

Permutes de l’immobilitzat material. En les operacions de
permuta de caràcter comercial, l’immobilitzat material rebut es
valorarà pel seu valor raonable. Les diferències de valoració que
poguessin sorgir en donar de baixa l’element lliurat a canvi tin-
dran com a contrapartida el compte de pèrdues i guanys. Es
considerarà que una permuta té caràcter comercial si: 
a) la configuració (risc, calendari i import) dels fluxos d’efectiu

de l’immobilitzat rebut difereix de la configuració dels flu-
xos d’efectiu de l’actiu lliurat; o 

b) el valor actual dels fluxos d’efectiu després d’impostos de
les activitats de l’empresa afectada per la permuta es veu
modificat a conseqüència de l’operació.

Quan la permuta no tingui caràcter comercial, o quan no pugui
obtenir-se una estimació fiable del valor raonable dels elements
que intervenen en l’operació, l’immobilitzat material rebut es
valorarà pel valor comptable del bé lliurat més, si s’escau, les
contrapartides monetàries que s’haguessin lliurat a canvi, amb
el límit del valor raonable de l’immobilitzat rebut si aquest fos
menor. Es presumirà no comercial tota permuta d’actius de la
mateixa naturalesa i ús per a l’empresa. El valor raonable d’un
actiu, per al qual no existeixin transaccions comparables en el
mercat, pot valorar-se amb fiabilitat si la variabilitat en el rang
de les estimacions del valor raonable de l’actiu no és significa-
tiva, o les probabilitats de les diferents estimacions, dintre d’a-
quest rang, poden ser avaluades raonablement i utilitzades en
l’estimació del valor raonable. Si l’empresa és capaç de deter-
minar de forma fiable els valors raonables de l’actiu rebut o de
l’actiu lliurat, s’utilitzarà el valor raonable de l’actiu lliurat per a
valorar el cost de l’actiu rebut, llevat que es tingui una evidèn-
cia més clara del valor raonable de l’actiu rebut. 

Béns d’immobilitzat adquirits a títol gratuït. Quan es trac-
ti de béns d’immobilitzat adquirits a títol gratuït, aquests seran
valorats pel seu valor raonable. 
Aportacions de capital no dineràries. Els béns d’immobilitzat
rebuts en concepte d’aportació no dinerària de capital seran valo-

rats pel seu valor raonable en el moment de l’aportació. Per a l’a-
portant d’aquests béns s’aplicarà el criteri relatiu a les permutes. 

Valoració posterior. Amb posterioritat al seu reconeixement
inicial, els elements de l’immobilitzat material es valoraran pel
seu preu d’adquisició o cost de producció menys l’amortitza-
ció acumulada i, si s’escau, l’import acumulat de les correc-
cions valoratives per deterioració del valor. 

Amortització. Les amortitzacions hauran d’establir-se de mane-
ra sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels béns i del seu
valor residual, atenent a la depreciació que normalment sofreixin
pel seu funcionament, sense perjudici de considerar també l’ob-
solescència tècnica o comercial que els pogués afectar. 

Deteriorament del valor de l’immobilitzat material. La
pèrdua per deteriorament de valor d’un element de l’immobi-
litzat material es produirà quan el seu valor comptable superi
el seu import recuperable, entès aquest com el major import
entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu
valor en ús. Així, almenys al tancament de l’exercici, l’empre-
sa avaluarà si existeixen indicis que algun immobilitzat mate-
rial pot estar deteriorat; en aquest cas, haurà d’estimar
l’import recuperable, efectuant les correccions valoratives que
procedeixin. Les correccions valoratives per deteriorament dels
elements de l’immobilitzat material, així com la seva reversió
quan les circumstàncies que les van motivar haguessin deixat
d’existir, es reconeixeran com una despesa o un ingrés, res-
pectivament, en el compte de pèrdues i guanys. 

Baixa de l’immobilitzat material. Els elements de l’immobi-
litzat material es donaran de baixa en el moment de la seva alie-
nació o disposició per altra via, o quan no s’esperi obtenir-ne
beneficis econòmics futurs. La diferència entre l’import net que,
si s’escau, s’obtingui d’un element d’immobilitzat material i el
seu valor comptable determinarà el benefici o la pèrdua sorgida
en donar de baixa aquest element, que s’imputarà al compte de
pèrdues i guanys de l’exercici en què aquesta es produeix. 

Comissió ACCID-Col·legi d’Economistes per al seguiment
del Nou PGC
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Curs d’Anàlisi 
d’Estats Financers

Director de l’Àrea

Antoni Puig
Economista auditor.
Soci de Pich Auditores-Abante

Professorat:

Rafael García
Director Econòmic i Financer. 
Clíniques de Catalunya. Grup l’Aliança 

Del 25 de gener al 20 de febrer de 2007
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Els darrers temps, sembla que un nou protagonista ha apare-
gut en escena al nostre país, i la pel·lícula que ha de presen-
tar pot tenir un gran èxit.

Es tracta de la recerca en biomedicina, i el seu paper es
troba immers en el marc d’una economia global, com no
podria ser d’altra manera. 

La biomedicina tracta en gran part de connectar els coneixe-
ments biològics i estructurals bàsics amb els avenços mèdics i
el camp de la salut. És a dir, el desenvolupament d’aplicacions
mèdiques a partir de l’anàlisi dels sistemes biològics, organis-
mes vius o derivats.  

El guió serà de suspens, i el desenllaç queda obert a la capa-
citat dels actors que hi participin.

M’explicaré. Per la meva formació d’economista, sé que
aquesta ciència, l’economia, tracta de preveure els efectes que
les decisions a prendre poden tenir per al futur de l’activitat a

desenvolupar, com també per valorar els resultats obtinguts
en finalitzar el període d’execució.

En el cas de la recerca, no sembla específicament adient, com és
habitual, plantejar els objectius a assolir en funció de la rendibili-
tat a curt termini. El temps és un factor que compta, sens dubte,
però hi ha la possibilitat que els resultats de la recerca no s’obtin-
guin en el període desitjat, la qual cosa obliga els inversors a plan-
tejar-se un altre tipus de prioritats, sense oblidar aquell objectiu.

No és irrellevant el nivell de recerca, bàsica o aplicada, per
poder reflectir, a més curt termini, el grau d’aprofitament dels
resultats obtinguts, i en tot cas és important veure com els
nous programes, europeus i nacionals, tracten de valorar més
aquells projectes que, sumant esforços, empreses i centres de
recerca, avancen en aplicacions concretes.

El que sí que és necessari, i sens dubte s’ha de plantejar, des
del meu punt de vista, si ens trobem davant d’una activitat de
recerca, sigui bàsica o aplicada, és:

La recerca en biomedicina: la gran protagonista

1. La definició d’un pla estratègic global clar i assumible econòmicament pels promotors.

2. Una dimensió de Centre, ja sigui gran, mitjana o petita, que resulti eficaç i governable, tant
des de el punt de vista de la gestió del dia a dia com dels coneixements dels òrgans de govern
per avaluar la seva activitat, científica i econòmica. 

3. Un model de gestió que permeti crear valor afegit en realitzar les tasques encomanades, i
també un seguiment acurat dels resultats obtinguts, amb la màxima delegació de funcions
en els òrgans encarregats de la presa de decisions.

4. Un àmbit de recerca, internacional, estatal, autonòmic o local, però això sí, aprofitant al
màxim les sinergies que es presentin. I sobretot, una massa crítica de recerca i suport en
cada centre que permeti potenciar els coneixements dels investigadors de primer nivell
implicats en el projecte. Això és reforçat per les necessàries aliances estratègiques en forma
de xarxa que aquest tipus de recerca biomèdica precisa.

5. Un suport per a l’estabilitat als joves investigadors (becaris pre i post doctorats) que eviti
la sortida de cervells “de suport”, llavor del futur de la recerca. Caldrà, doncs, que els eco-
nomistes plantegin solucions imaginatives per fer compatibles aquesta estabilitat i els sala-
ris d’eficiència que generin els suficients incentius a la productivitat.

6. L’excel·lència com a model a desenvolupar, ja que és el que realment justifica la creació
d’un centre d’aquestes característiques, en un món globalitzat i amb un grau de competèn-
cia com el que vivim. Aquesta excel·lència, cal que sigui entesa com el fet de ser els millors
en l’àrea escollida, sense que això impliqui necessàriament incloure totes les àrees de la bio-
medicina i essent conscients de la pròpia capacitat i dimensió.    

La recerca, i específicament en el camp de la biomedicina,
té un paper decisiu en la lluita per la competitivitat dels paï-
sos del primer món i per les repercussions que aquesta pot
tenir en la prevenció i la millora de l’atenció a una població
de risc demostrat. Per això cal ser molt curós en les deci-
sions a adoptar i sobretot en el cas de les administracions
públiques, tan mancades de recursos i amb tantes prioritats
a atendre.    

La pel·lícula por tenir un final feliç i rendible en el més ampli
sentit de la paraula, si tenim en compte aquestes premisses.

Desitjo els millors èxits a les persones físiques o jurídiques que s’hi
impliquen, empreses, centres de recerca, hospitals i universitats. Avui
són realment emprenedors en el més ampli sentit de la paraula.

Àngel Garcia Resa
Economista
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al El dret concursal a Alemanya
En analitzar les possibles millores legislatives a introduir en
el nostre Dret concursal, sembla necessari detenir-se breu-
ment sobre les aportacions i innovacions que es poden
detectar en el Dret comparat. En aquest sentit, hi ha una-
nimitat entre els experts a considerar que Alemanya dispo-
sa d’un dels sistemes concursals més avançats i tecnificats
entre els països desenvolupats. De fet, el Dret concursal
alemany ha estat una font evident d’inspiració per als estu-
diosos que van integrar la Secció Especial que es va ocupar
de redactar els primers esborranys que han donat lloc a
l’actual Llei Concursal. En aquest apartat, volem destacar
algunes qüestions interessants de la pràctica concursal ale-
manya, que ens semblen adequades per ser adoptades
com a exemples a través dels quals millorar el nostre Dret
concursal.

La primera diferència important entre Alemanya i Espanya
és el nombre de procediments concursals que s’hi obren.
Mentre, segons les dades de l’any 2005, a Espanya es van
sol·licitar 549 procediments concursals (2 concursos cada
10.000 empreses), a Alemanya es van presentar 37.900
concursos (130 cada 10.000 empreses). Al costat d’aques-
ta dada, cal indicar que, en el mateix període, a Alemanya
es van presentar 98.400 procediments concursals sobre
consumidors, existint en el Dret alemany un sistema que
permet a aquests consumidors alliberar-se totalment dels
seus deutes pendents, fins i tot en contra de l’opinió dels
seus creditors.  

La diferència de magnituds entre tots dos estats té explica-
cions molt diverses. En part, es podria justificar la diferèn-
cia en raons de tipus econòmic, si bé aquesta raó, ella sola,
resulta insuficient per explicar el motiu que a Espanya es
tramitin tan pocs procediments. El ben cert és que els
motius principals del fet que a Alemanya s’obrin més pro-
cediments són principalment d’ordre legislatiu, encara que
també sociològic, i a ells ens referirem a continuació.

En primer lloc, cal assenyalar que a Alemanya es pot pre-
sentar el concurs, no sols quan hi ha incapacitat de paga-
ment (pressupost objectiu del concurs en el nostre Dret),
sinó quan concorri una situació de sobreendeutament, és
a dir, que el passiu exigible sigui superior a l’actiu. A més
a més, el requisit de la incapacitat de pagament no s’ha
establert de manera tan taxada com en la nostra Llei Con-
cursal, en la qual, en establir-se una sèrie d’indicis de la
insolvència, s’ha aconseguit que la sol·licitud de concurs
d’un creditor impliqui una feina prèvia d’acreditació d’un
estat que es podria qualificar d’“absoluta” falta de capa-
citat de pagament. Aquesta diferent configuració del
pressupost objectiu del concurs afavoreix que els creditors
puguin sol·licitar el concurs amb més facilitat, la qual cosa
solen fer tant les entitats de crèdit com els organismes
públics. Aquesta més gran facilitat per presentar el con-
curs també es desplega en el pla formal, en el qual, a
diferència de la nostra Llei, no cal que el procediment sigui
signat per un advocat i un procurador (figura que, d’altra

banda, és del tot desconeguda a Alemanya i en la majoria
dels països del nostre entorn). Això fa que, d’entrada, es
redueixin enormement les despeses de presentació del
concurs, i és habitual que sigui l’empresari mateix qui pre-
senti el concurs omplint uns formularis que ofereix el Jut-
jat. Així, a diferència del que s’esdevé en el nostre Dret,
l’obertura del concurs no requereix cap prova documental
del deutor, limitant-se, per al cas de petició del creditor, a
exigir-se que s’acrediti l’existència del crèdit i la con-
currència dels pressupostos del concurs, sense que, en la
pràctica, aquesta acreditació documental sigui compara-
ble als “patracols” que es presenten en les sol·licituds de
concurs al nostre país. 

Al costat de la causa anterior, altres dels motius pels quals
es presenten concursos de forma diligent resideix en les
previsions que es contenen en el Dret societari, en el qual
s’estableix que els administradors de les societats dispo-
sen d’un termini de tres setmanes per presentar el con-
curs des que hagi sobrevingut la causa de la insolvència.
En el cas que no compleixin amb la dita previsió, estaran
obligats a restituir a la societat els pagaments que hagin
estat efectuats un cop sobrevinguda la situació d’in-
solvència. A més a més, podran ser condemnats a una
pena de privació de llibertat de fins a un màxim de tres
anys o una pena pecuniària equivalent si no compleixen
amb l’obligació de sol·licitar el concurs dins dels terminis
assenyalats. 

La norma anterior posa en relleu que els empresaris estan
incentivats a presentar els concursos en aquestes tres set-
manes, atès que s’hi “juguen” el patrimoni personal i
també la llibertat. Però aquesta no és l’única raó per la qual
tenen interès a presentar concurs. Malgrat que, com ocorre
al nostre país, cap empresari se sent feliç quan és sotmès a
un procediment concursal, el cert és que a Alemanya
aquest procés té elements que permeten fer-ho atractiu
quan es busca una reestructuració empresarial com a sor-
tida d’una crisi. Aquests atractius se situen, d’una banda,
en la possibilitat d’aconseguir convenis amb els creditors
que no se sotmeten a cap limitació, a diferència del que
passa en el nostre Dret. D’altra banda, el procés concursal
pot ser una molt bona solució per a la venda de l’empresa
com a unitat productiva, sortida que es dóna en el 10%
dels casos que es tramiten a Alemanya. Aquesta opció per-
met, fins i tot, que l’empresari mateix, juntament amb
altres socis, adquireixi el negoci –no la societat– i el pugui
continuar, amb un sanejament previ. El sanejament empre-
sarial és una de les finalitats que se cerquen en el sistema
concursal alemany, sempre que això sigui la millor opció
per al pagament als creditors, finalitat principal del procés,
igual que s’esdevé al nostre país. Aquest sanejament es pot
aconseguir a través de la reducció de la plantilla, solució
que a Alemanya, a diferència del que passa aquí, presenta
una gran flexibilitat, no preveient-se cap indemnització per
acomiadament per als treballadors que siguin acomiadats
en el marc d’un procés concursal, en contra del que s’es-
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devé al nostre país, en el qual les indemnitzacions laborals
solen ser importants i acostumen a absorbir la major part
de la massa activa, de manera que es redueixen enorme-
ment les expectatives de satisfacció de la majoria dels cre-
ditors. Al costat d’aquesta mesura, que facilita l’adopció de
solucions de sanejament empresarial, Alemanya disposa
d’una subvenció que consisteix en el pagament dels salaris
de la totalitat dels treballadors durant els tres primers
mesos del concurs, establint-se el pagament de manera
automàtica amb l’obertura del procés. Aquesta mesura
permet que els deutors es dotin d’un important matalàs
econòmic i ofereix una gran tranquil·litat a tots els agents
que intervenen en el procés concursal, ja que, d’entrada,
elimina la conflictivitat social que es deriva de l’impagat de
nòmines. Això, unit al fet que no cal pactar indemnitza-
cions per acomiadament i que aquestes indemnitzacions es
poden decidir sense necessitat d’autorització judicial fa
que els concursos siguin processos en què l’element social,
essent molt important, no presenta el grau de tensió que
es dóna en el nostre ordenament.

Cal destacar també que a Alemanya el procés concursal no
s’obre definitivament fins que un perit nomenat pel Jutjat
determina que el patrimoni del deutor serveix per pagar les
despeses d’administració i del Jutjat. A diferència del nos-
tre sistema, l’esbrinament de si el deutor es troba en estat
d’insolvència no es deixa a les mans del jutge, sinó que són
els perits nomenats pel jutge –els qui, posteriorment, seran
nomenats administradors concursals– els qui, en un termi-
ni de 6 mesos, han d’informar sobre si es compleix el pres-
supost objectiu del concurs i si hi ha massa activa per cobrir
les despeses del procés. En el cas que no concorri alguna
de les dues causes, el perit informarà el Jutjat desfavora-
blement sobre l’obertura del procediment. Amb això s’eli-
minen els concursos que no permeten cobrar els honoraris
de l’administrador concursal, de manera que es redueixen
les situacions de precarietat que els afecten al nostre país.
En qualsevol altre cas, s’informarà favorablement i el pro-
cés s’obrirà de manera definitiva. Tingui’s en compte que,
des del moment que el perit és nomenat, el procés es con-
sidera obert de forma provisional, quedant sotmesa l’ac-
tuació del deutor al control del perit, també nomenat
administrador concursal provisional. 

Una altra de les característiques que s’han d’assenyalar és
la de la diligència amb què es decideix l’obertura del pro-
cés. En la pràctica, el jutge decideix el nomenament del
perit el mateix dia –o el següent hàbil– a la presentació de
la sol·licitud. D’aquesta manera, el professional nomenat
pel Jutjat pot iniciar la seva actuació des dels primers
moments de la crisi. Gràcies a la diligència i la celeritat en
la presa de decisions, s’aconsegueix una ràpida reacció
davant els treballadors, creditors i clients del deutor per
part de l’administrador concursal provisional, la qual cosa
és clau per obtenir una millor satisfacció dels creditors
quan el que es pretén és la continuació de l’activitat i la
venda de la unitat productiva.

Una altra de les diferències fonamentals del procés és la
que es refereix al paper que pertoca a l’administrador con-
cursal. A Alemanya, a diferència del que passa a Espanya,
en general l’administrador concursal substitueix el deutor
en les seves facultats d’administració –l’excepció seria el
manteniment d’aquestes facultats per part del deutor sota
la supervisió de l’administrador concursal. Això implica una
opció legislativa radicalment diferent de l’escollida pel nos-
tre legislador. 

La raó d’aquesta opció resideix en el que, en la pràctica i
experiència comparada, es considera l’element clau per a
l’èxit d’un procediment concursal: la modificació de la ges-
tió. Segons ensenya l’experiència, la majoria dels concursos
responen a decisions errònies de management, de manera
que, quan es posa en relleu la situació de crisi empresarial,
cal que l’equip gestor que l’ha ocasionat sigui immediata-
ment substituït. Aquesta filosofia ha impregnat el nou Dret
concursal alemany que, en la pràctica, permet que els
administradors concursals agafin les regnes de l’empresa
des del primer moment en què prenen possessió del
càrrec. Això implica que aquests professionals han de tenir
una gran capacitat i uns coneixements empresarials i jurí-
dics profunds. Tingui’s en compte que, a diferència del que
s’esdevé al nostre país, l’òrgan d’administració concursal
només està integrat per un professional, normalment
advocat, que actua en general assistit per un equip experi-
mentat en aquesta mena de situacions. 

Això fa que les decisions siguin adoptades d’una manera
més àgil, eliminant-se la necessitat de consens en la presa
de decisions que resulta de l’existència d’un òrgan format
per tres persones, com passa a Espanya.  

Al principi d’aquesta exposició ens referíem a raons
sociològiques per a l’existència d’un elevat nombre de con-
cursos. En aquest sentit, volem assenyalar el fet que, a Ale-
manya, la situació concursal no s’identifica necessàriament
amb la mort de l’empresa. 

El fet de poder disposar mesures com ara la subvenció dels
salaris i atès que en el procés solen intervenir professionals
valorats i respectats com a administradors concursals, com-
porta que, en iniciar-se el procés, els implicats acceptin la
situació amb més naturalitat que al nostre país, i això faci-
lita que es puguin salvar més empreses de les que se sane-
gen aquí en el marc d’un procés concursal. 

La fórmula alemanya, doncs, a més d’assolir d’una manera
més rigorosa la finalitat de pagament als creditors –sempre
valdrà més una empresa en funcionament que els seus
actius separats–, aconsegueix mantenir llocs de treball i
que no es deteriori l’entramat empresarial.

Juan Ferré Falcón
Professor de Dret Mercantil

Universitat de Barcelona



El passat 20 de setembre Joan Antoni Melé,
director territorial de Triodos Bank a Cata-
lunya, va impartir una conferència amb
l’objectiu de tractar sobre la justificació
social i l’estil de gestió d’aquesta mena
d’entitats. L’acte, que obria la temporada
de sessions de la Comissió d’Economia
Financera, fou moderat pel seu president,
el Dr.Anton Gasol.

J.A. Melé va dividir la seva exposició en
tres parts. En la primera va fer una sèrie
de reflexions sobre el model econòmic
actual característic dels països desenvolu-
pats. En la segona va explicar quina és la
filosofia de Triodos Bank, i com aquest
intenta posar remei als desequilibris de
l’economia. Finalment, va fer unes darre-
res reflexions sobre quina hauria de ser, al
seu parer, la nostra actuació davant l’ac-
tual sistema econòmic. El conferenciant va
deixar clar, des d’un principi, que per a ell
el nom de banca ètica potser no és el més
adequat, perquè el terme podria pressu-
posar que a les altres entitats financeres
els seus professionals no actuen ètica-
ment. Està convençut, però, pel seu pas-
sat en una caixa d’estalvis, que la major
part dels professionals actuen amb criteris

ètics, i per aquesta raó afirma que s’esti-
maria més parlar de banca preocupada
per la societat o pel medi ambient.

Avui dia vivim una època de grans con-
trastos, de grans contradiccions: es barre-
gen els grans avenços tecnològics amb la
visió de cayucos plens d’immigrants que
busquen fugir de la misèria. L’economia
mundial creix a uns ritmes alts mentre
persisteix la misèria absoluta de 3.700
milions de persones a la Terra. És una
època de riquesa, de grans moviments
socials, voluntariats, ONG..., però hom se
sent impotent davant de tots els proble-
mes del món. Realment s’hi pot fer res?
Què?

El sistema comunista va caure ja fa uns
anys. Al parer de J.A. Melé, aquest sistema
va cometre dues errades. En primer lloc es
va oblidar de l’ésser humà, i es va fixar en
la col·lectivitat. I en segon lloc, es va obli-
dar de la llibertat humana. No tenir en
compte ni una cosa ni l’altra el va dur al
fracàs.

Així, ens ha quedat com a únic sistema
econòmic el liberalisme, nascut al final del

segle XVIII, i teoritzat per Adam Smith.
Segons aquest autor, que parteix de la
premissa que l’home és essencialment
egoista, la interacció de tots en llibertat fa
que el mercat acabi regulant-se a si mateix
–amb el que s’anomena la mà invisible–,
de manera que s’eliminen tots els dese-
quilibris si se’l deixa actuar sense més.
Però una simple mirada a la realitat ens fa
veure que la regulació automàtica no exis-
teix, que el que hi ha són greus anorma-
litats que afecten milions de persones.
Una part del mal funcionament dels mer-
cats és deguda al fet que aquests estan
fortament manipulats, i perquè, en reali-
tat, a causa de la publicitat, no som lliures,
sinó que aquesta condiciona les nostres
decisions. Malgrat aquests desequilibris, i
atès que som egoistes, anem aguantant
mentre podem. Davant d’això, el confe-
renciant assenyalà que el fet que veiem
per televisió aquests cayucos té la seva
part positiva, perquè ens fa adonar dels
símptomes del mal funcionament del sis-
tema econòmic. Així, es palesa la perver-
sió de la idea de la mà invisible: aquesta
ens diu que tot es regula per si mateix, i
per tant convida a l’ésser humà a no ser
ell mateix i a no sentir-se’n responsable, el
convida a oblidar-se de tot.

L’economia ha de canviar la seva finalitat
de maximitzar beneficis, que en realitat
tampoc no porten a la satisfacció. Cal
posar l’ésser humà en el centre de la
reflexió, com a finalitat última. Això no
ho fan la majoria d’empreses, la majoria
posa per davant el criteri del benefici
sobre el benestar dels treballadors. I això,
tard o d’hora, esclatarà. Una empresa ha
de fer un bon producte, tot respectant els
treballadors i el medi ambient. El benefi-
ci econòmic serà el senyal que ho està
fent bé.

En tot plegat, hi té un gran paper el siste-
ma financer. Els bancs van néixer a l’edat
mitjana com una necessitat de guardar els
diners, per la por de perdre’ls. Avui dia,
quan anem a dipositar diners en un banc
–mitjançant diverses fórmules–, primer de
tot ens preocupem per la seguretat de
l’entitat, per la liquiditat de la inversió i
per la rendibilitat. Però un cop ens hem
informat d’això, ja no preguntem què se’n
farà, dels nostres diners. En quin tipus de
negocis s’invertiran? S’invertiran en
empreses que tenen part de la seva activi-
tat en indústries de la guerra, per exem-
ple? De fet, se’ns parla de diferents índexs
borsaris, però rarament sabem què hi ha
en concret al seu darrere. Així, en un
època que es vanagloria de ser la de la lli-
bertat, decidim donar diners sense saber
què se’n farà.

Igualment, som molt inconscients quan
usem els diners per consumir. Decidim
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què i a qui comprem bàsicament per
motius de proximitat i preu. Però no pen-
sem què hi ha darrere del producte: quins
inputs consumeix aquest, si el procés de
fabricació és respectuós amb el medi
ambient, quin tracte reben els treballadors
implicats en el procés...? Això, de fet, ens
duria a parlar del comerç just, un tema
que no va ser tractat en la conferència,
però que caldria contemplar.

Davant d’aquesta situació, ja fa temps que
han sorgit idees, moviments socials en
contra de les injustícies. Els anys seixanta
van portar un despertar de les idees, tot i
que sovint resultaven poc definides. En
aquesta època, per exemple, diferents
organitzacions religioses als Estats Units
van decidir que no volien tenir diners en
empreses que invertien en la guerra del
Vietnam. A Europa també va aparèixer
aquest sentiment.

D’aquesta manera, l’any 1968 a Holanda
un grup de quatre o cinc persones va
voler fer un banc diferent. Creien que els
diners han d’estar al servei de les perso-
nes, i que, dins de l’organisme social, han
de circular per tot arreu. De fet, si no és
així podem veure com una part de la
societat es gangrena. Alguna cosa s’ha de
poder fer, en el mercat, conduir-lo potser.
Així, van començar amb la forma jurídica
d’una fundació, que amb el seu bon fun-
cionament va acabar convertint-se en un
banc, el 1980. Es vol que en la seva actua-
ció hi hagi una coherència, i es busca que
l’entitat sigui respectuosa amb les perso-
nes i amb el medi ambient, i que aquest
model sigui sostenible en el temps gràcies
a l’obtenció de beneficis, la qual cosa li
permetrà no tan sols mantenir-se, també
créixer. El model va tenint èxit: d’Holanda
va passar, entre altres països, a Bèlgica, el
Regne Unit i Espanya. Recentment s’han
establert a Alemanya, i preveuen expan-
dir-se a Califòrnia, Dinamarca i França.
Aquest creixement, de fet, dóna coherèn-
cia al model perquè demostra que no és
una utopia.

Els seus recursos, els inverteixen complint
sempre els criteris ja esmentats, bàsica-
ment en món cultural: escoles, art, activi-
tats religioses, etc.; medi ambient: noves
energies..., i món social: projectes per a
col·lectius marginats. Es tracta d’aportar
finançament a les activitats a les quals la
banca convencional, per diferents motius,
no arriba.

Abans de deixar diners, miren molt bé a
qui els deixen, quin projecte es planteja i
amb quins objectius, i si realment els inte-
ressa el que se’n pot obtenir. Cal dir que
un dels requisits que es demanen és que
es tracti d’un projecte viable, és a dir, que
es puguin recuperar els diners que es dei-

xen en préstec, cosa necessària per poder
tornar a deixar els mateixos diners en
altres projectes i créixer.

Una important arma competitiva respecte
d’altres entitats és, en molts casos, el ter-
mini al qual poden fer el préstec. L’estudi
dels projectes és molt rigorós, i com ja
hem dit cal que quedi clara la recuperació
del capital. Ara bé, si el projecte és viable,
es poden fer préstecs a terminis molt
llargs: difícilment es troben entitats finan-
ceres que n’ofereixin a 20 anys o 25, avui
dia. Heus aquí un claríssim exemple de
com Triodos arriba on no arriben les altres
entitats, i ho aconsegueix amb beneficis. 

Com qualsevol altra entitat financera, Trio-
dos capta recursos aliens. Aquests es com-
ponen de dipòsits i fons d’inversió,
bàsicament. Treuen al mercat moltes
novetats, com ara un dipòsit part de la
rendibilitat del qual va a parar a una ONG
(com ara Setem, Intermón-Oxfam, o
Ideas) o a una determinada obra social.
Quant als seus recursos propis, el capital
està en mans d’uns 10.000 accionistes.
Pels seus estatuts, cap accionista no en
pot tenir més del 7%, i està igualment pro-
tegida d’OPA i de canvis en la seva filoso-
fia social, per tal d’assegurar que compleix
amb la seva finalitat. Una part dels bene-
ficis es distribueix en forma de dividends,
una part es destina a augmentar els recur-
sos propis i una altra va a la fundació.
Entre altres finalitats, aquesta fundació té
la de concedir microcrèdits a persones
sense recursos perquè puguin tirar enda-
vant un petit negoci. Curiosament, amb
posterioritat a la conferència, el Premi
Nobel de la Pau del 2006 ha anat a parar
a l’economista de Bangladesh Muhammad
Yunus, just per haver estat el pioner en
aquest tipus de crèdits concedits bàsica-
ment a dones sense recursos del seu país,
moltes de les quals han pogut sortir de la
misèria gràcies a aquesta fórmula.

Com a filial de la matriu holandesa, Trio-
dos a Espanya està regulada i supervisada
tant pel Banc d’Espanya (país d’acollida)
com pel Banc Central Holandès (país d’o-
rigen).

J.A. Melé creu que, ni que sigui per egois-
me, fins i tot nosaltres hem de tenir clar
que cal fer alguna cosa per poder fer sos-
tenible l’actual model econòmic. Hem de
despertar, ser valents i veure que cal fer
quelcom, sense esperar que ho faci el
govern, perquè de fet nosaltres mateixos
podem fer molt des de la nostra esfera de
llibertat. Hem estat precisament nosaltres
els qui, amb les nostres decisions, hem fet
els bancs tal com són: ens hem limitat a
demanar-los seguretat i rendibilitat, sense
preguntar-los res més sobre la seva gestió,
i ells s’han adaptat exactament a això.

La idea general defensada és que, sempre
que no sigui a costa de les persones o del
medi ambient, és legítim i convenient que
es generin beneficis. Negar-los és absurd,
perquè són necessaris per créixer i fer
palesa la viabilitat del model de negoci.

El conferenciant va cloure la seva exposi-
ció fent una crida a visitar la web de Trio-
dos (www.triodos.es), on es pot trobar,
entre d’altres, un molt detallat informe
anual que inclou una memòria de sosteni-
bilitat, amb xifres dels diferents projectes
en què s’ha invertit.

Al final de l’exposició, Anton Gasol la va
qualificar com una gran lliçó de filosofia
social, que goso dir que a tots ens va
agradar escoltar. El públic assistent es va
sentir molt interessat, i va fer moltes pre-
guntes. Les seves respostes van servir per
completar l’exposició, i aquesta ressenya
les ha incorporat per donar-li un màxim
sentit d’unitat.

Ramon Vallés i Fort
Economista, membre de la Comissió 

d’Economia Financera
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En el marc de la Comissió de la UE del
Col·legi ha tingut lloc un interessant debat
sobre un tema de molta actualitat com és
la immigració. Tres ponents experts en el
món de l’economia i de la societat en
general i coneixedors de la realitat de la
immigració –Francesc Granell, catedràtic
d’Organització Econòmica Internacional
de la UB; Josep Oliver, catedràtic d’Econo-
mia Aplicada de la UAB i Joaquim Llimo-
na, president del Consell Català del

Moviment Europeu–, han debatut sobre la
realitat de la immigració. 

F. Granell exposà l’evolució de la població
mundial des de l’any 1500, quan era de
425 milions d’habitants, fins a l’actualitat
amb més de 6.000 milions, i les perspecti-
ves per al 2025, que superen de llarg els
7.000 milions. Assenyalà igualment tot el
que aquest increment demogràfic, junta-
ment amb els avenços tecnològics i el

consum d’energia i de la capacitat natural
del planeta, comporta. Entre altres qües-
tions cal reflexionar seriosament sobre el
futur que volem per a la humanitat. En
aquest entorn, és natural que es produei-
xi el fenomen migratori, i més encara
quan a les zones desenvolupades del pla-
neta resulta necessari si es vol cobrir l’es-
cassetat demogràfica. 

J. Llimona exposà, amb dades concretes i
amb una visió més general i d’àmbit
social, la realitat de la immigració i la
necessitat que les societats d’acollida
afrontin amb respecte, però també amb
rigor, fer conèixer als immigrants els
valors de la societat que els acull. Accions
conjuntes que vagin des d’impedir la
immigració il·legal fins a afavorir la inte-
gració, fer atractiva la immigració regular
o potenciar el codesenvolupament serien
factors que ajudarien a equilibrar l’escena-
ri de la immigració.

I, finalment, J.Oliver remarcà que el debat
està mal plantejat i que no es valoren tots
els elements d’aquest sensible fenomen
que és la immigració. S’han de tenir en
compte les percepcions individuals, quin
és el tema central de la generació actual,
que continua essent l'atur, el qual és la
primera preocupació dels ciutadans,
segons les enquestes del CIS. Destacà la
rapidesa del fenomen: a Catalunya, fa 10
anys, representava el 2% i, avui, és el 18%.
S’ha d’entendre el perquè es produeix la
immigració, que valora com una combi-
nació d’increment de feina i de decrement
demogràfic en les societats d’acollida.
Així, el punt de partida és reconèixer que
necessitem l’arribada d’immigrants. 

Exposà més consideracions i dades que,
juntament amb el debat posterior, varen
enriquir el coneixement de la realitat de la
immigració entre els assistents al debat,
que va ser interessant i de nivell.

Xavier Ferrer
Secretari de la Comissió UE del Col·legi
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Programa 
d’especialització 
en control de gestió
Durada: 138 hores

Dates: del 25 de gener al 14 de juny 
de 2007

Aquest programa té com a objectiu pro-
porcionar als participants una visió global
dels sistemes necessaris per exercir la fun-
ció de controller en una empresa, tenint
en compte que les seves funcions primor-
dials són el control i la informació a la
direcció, explicant els fonaments concep-
tuals i sobretot operatius de les funcions
esmentades. 
– Es dóna per fet un nivell comptable

previ suficient. 
– L’estructura modular permet adaptar el

programa a les condicions particulars de
l’assistent, que pot seguir tot el programa
o fer només els cursos que li interessin. 

Cicle sobre 
la compravenda 
d’empreses
Durada: 56 hores

Dates: del 6 de febrer al 19 de març 
de 2007

Aquest cicle té com a objectiu l’aportació
dels coneixements i de les tècniques ne-
cessàries per portar a terme un procés de
compravenda tant des del vessant com-
prador com des del venedor tot transme-
tent una visió pràctica, multidisciplinar i
integral. 
El cicle es compon de vuit seminaris en
què es contemplen aspectes com: 
– L’estratègia a seguir en el procés. 
– Les diferents modalitats existents de fi-

nançament d’operacions. 

– La determinació del pla d’empresa i del
valor de l’empresa basat en els diferents
criteris tant financers com estratègics. 

– La due diligence des d’una òptica global
cobrint les àrees de risc (comercial,
comunicació, financera, de recursos
humans, legal i fiscal), la formalització
que dóna cobertura jurídica a les opera-
cions i l’anàlisi d’un cas pràctic que
cobreix l’aspecte negociador com un
element present durant tot el procés.

L’objectiu del programa és formar profes-
sionals de comptabilitat amb capacitat
d’assumir una direcció econòmica comp-
table, si s’escau. El programa té un enfo-
cament eminentment pràctic, orientat a
oferir els coneixements necessaris a
aquests professionals, utilitzant, quan
s’escaigui, les noves tecnologies aplicades
en aquesta àrea.

Seminari pràctic de
consolidació comptable
Dates: del 9 al 18 de gener de 2007

Horari: dimarts i dijous de 17.30 a 21.00 h

Aquest seminari pretén donar resposta a
qüestions com les següents: 
– Què representa el procés de consoli-

dació? 
– Qui ha de consolidar? 
– Quins són els conceptes i els procedi-

ments que s’utilitzen? 
– Els mètodes de consolidació. Quan i com

aplicar-los? 
– Quines són les obligacions formals?

El programa presenta les novetats de la
normativa comptable espanyola i intro-
dueix les normes internacionals de comp-
tabilitat com a fonament de la regulació
europea.

Tècniques de negociació
per a directius i 
professionals
Durada: 21 hores

Dates: 11, 18 i 25 de gener de 2007

Horari: de 9.30 a 14.00 i de 16.00 a 18.30 h

L’objectiu general del curs és facilitar als
participants l’adquisició de conceptes i
habilitats útils i innovadors, per exercir
major control sobre els punts crítics d’una
negociació i possibilitar l’assoliment de
resultats superlatius en qualsevol cir-
cumstància. 

– En primer lloc s’introduirà el marc i les
peculiaritats de la negociació cooperati-
va, d’acord amb els conceptes desenvo-
lupats en el Projecte d’Investigació de
Negociació de la Universitat de Harvard,
basat en l’anàlisi de l’actuació dels nego-
ciadors d’èxit. Aquest és un model inte-
gratiu de negociació, particularment útil
quan l’horitzó temporal de la relació
entre els oponents és de mitjà i llarg ter-
mini, i en el qual agafen una importàn-
cia més gran els interessos de cada
oponent i les possibles opcions d’acord
que la posició personal relativa de
cadascun dels negociadors. 

– A continuació, es tracta de posar a l’a-
bast de l’assistent les tècniques bàsiques
de la negociació competitiva, és a dir
aquella en què es dóna una forta “com-
petència” per maximitzar el resultat a
curt termini i en la qual les posicions
entre els oponents són molt enfronta-
des. És per això que es repassaran les
diverses opcions que es presenten al
negociador en cadascuna de les etapes
d’una transacció un a un o en equips,
centrades en la intel·ligència emocional
i la capacitat d’interacció personal del
participant. 

– Finalment, i en funció de les preferèn-
cies dels participants, es resoldran qües-
tions complementàries que planteja la
negociació en general (trencar l’estanca-
ment d’una negociació, mediadors, lloc
de reunió, negociació telefònica, etc.).
Però, molt especialment, es tractaran les
variables que ben gestionades generen
excel·lents resultats en una negociació,
com són l’obtenció de dades crítiques, el
temps i el poder.
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Curs d’anàlisi d’estats
financers
Durada: 32 hores

Dates: del 25 de gener al 20 de febrer
de 2007

Horari: dimarts i dijous de 18.00 a 22.00 h.

Estudiar les eines d’anàlisi econòmica i
financera amb la finalitat de saber quins
són els aspectes més rellevants per inclou-
re en el procés de formulació del diagnòs-
tic de l’empresa. 

Identificar els punts forts i els dèbils dels
estats financers amb la utilització d’eines
financeres. 

Determinar els aspectes més rellevants
per incloure en el procés de formulació
del diagnòstic de l’empresa. 

Conèixer i interpretar la informació inclo-
sa en els comptes anuals presentats per
les societats.

Lideratge i motivació
d’equips
Durada: 21 hores

Dates: 8, 15 i 22 de febrer de 2007

Horari: de 9.30 a 14.00 i de 16.00 a 18.30 h

Explorar les claus de la motivació i la seva
relació amb la millora de l’eficàcia de les
organitzacions. 

Reconèixer la motivació com a part fona-
mental de la gestió de les capacitats
humanes. 

Liderar equips a través de la motivació. 
Conèixer les tècniques actuals de motiva-
ció i lideratge. 

Desenvolupar habilitats i actituds d’èxit,
tant des del punt de vista del líder com
del rol de membre d’un equip.

Altres cursos gener/febrer 2007
Els comptes anuals consolidats
Durada: 16 hores
Dates: 11, 16, 18 i 23 de gener de 2007
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Seminari de project finance
Durada: 4,30 hores
Dates: 24 de gener de 2007
Horari: de 17.00 a 21.30 hores

Win-win negotiations in English
Durada: 7 hores
Dates: 2 de febrer de 2007
Horari: de 9.30 a 14.00 i de 16.00 a 18.30 hores

Visió global de la compravenda d’empreses
Durada: 8 hores
Dates: 6 i 8 de febrer de 2007
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Gestió de crèdit a clients: credit management
Durada: 15 hores
Dates: 12, 14, 19, 21 i 26 de febrer de 2007
Horari: de 18.00 a 21.00 hores

L’empresa familiar: direcció estratègica i planificació de la successió
Durada: 16 hores
Dates: del 12 al 21 de febrer de 2007
Horari: dilluns i dimecres de 9.30 a 13.30 hores

Seminari sobre protecció de dades personals en despatxos professionals
Durada: 8 hores
Dates: 13 i 15 de febrer de 2007
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Tractament de l’empresa familiar en l’Impost sobre el patrimoni 
i en l’Impost sobre successions i donacions
Durada: 3,30 hores
Dates: 14 de febrer de 2007
Horari: de 18.00 a 21.30 hores

Modalitats de finançament i partners en la compravenda d’empreses
Durada: 4 hores
Dates: 15 de febrer de 2007
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Nous indicadors de gestió: Balanced Scorecard
Durada: 16 hores
Dates: 19, 21, 26 i 28 de febrer de 2007
Horari: de 17.30 a 21.30 hores

Pla d’empresa i valoració de la companyia
Durada: 8 hores
Dates: 20 i 22 de febrer de 2007
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Noves tendències en la comptabilitat de gestió
Durada: 24 hores
Dates: del 27 de febrer al 15 de març de 2007
Horari: dimarts i dijous de 19.00 a 22.00 hores.

Procés global de due diligence: aspectes financers i fiscals
Durada: 24 hores
Dates: del 27 de febrer i 1 de març de 2007
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Màrqueting per a no comercials
Durada: 16 hores
Dates: 28 de febrer; 5, 7 i 12 de març de 2007
Horari: de 16.30 a 20.30 hores
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16 d’octubre

Conferència sobre Immigració, perspec-
tives econòmiques i socials, organitzada
per la Comissió Unió Europea, a càrrec
de Francesc Granell –catedràtic d’Orga-
nització Econòmica Internacional de la
UB–, Joaquim Llimona –president del
Consell Català del Moviment Europeu– i
Josep Oliver, catedràtic d’Economia
Aplicada de la UAB. Va moderar l’acte
Xavier Ferrer, economista i politòleg,
secretari de la Comissió Unió Europea
del Col·legi.

16 d’octubre

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

17 d’octubre

Sessió temàtica Modificacions de l’Impost
de Societats organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec de Francesc
Barnadas Molins, soci de BVM Serveis
Tributaris, SL, i de Pep Martí Sanromà,
soci de l’àrea legal de BCM Serveis Tri-
butaris, SL.

18 d’octubre

Dinar-col·loqui sobre El nou marc ban-
cari: Basilea II, organitzada pel Fòrum
d’Economistes en Mercats Financers,
amb la col·laboració de l’ACCID, a càrrec
de Ferran Termes, president de l’ACCID,
Oriol Amat, vicepresident de l’ACCID i
Francesc Reguant, membre de la Comis-
sió d’Intangibles de l’ACCID i autor del
llibre.

18 d’octubre

Sessió informal: Principals punts del con-
trol de qualitat, organitzada per la Sec-
ció del REA Catalunya.

23 d’octubre

Inici del curs La fiscalitat de les empre-
ses immobiliàries i constructores, orga-
nitzat per la seu de Girona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec de
Jesús Sanmartín Mariñas, economista
assessor fiscal i degà del Col·legi d’Eco-
nomistes d’Astúries. Va presentar el curs
Valentí Pich, economista i president del
REAF.

24 d’octubre

Sessió temàtica Modificacions de l’Impost
de Societats, 2a edició. Organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec de
Francesc Barnadas Molins, soci de BVM Ser-
veis Tributaris, SL, i Pep Martí Sanromà, soci
de l’àrea legal de BCM Serveis Tributaris, SL.

24 d’octubre

Conferència sobre Incidència de la reforma
fiscal en la tributació de l’estalvi, organitza-
da per la Comissió d’Economia Financera, a
càrrec de Josep Trias Sayols, director gene-
ral de Catalunya, FORTIS Banca Privada i
de Blanca Jarabo Calatayud, adjunta al
director de Planificación Patrimonial, FOR-
TIS Banca Privada. Va moderar l’acte Ale-
jandro Alcaraz, consultor financer i membre
de la Comissió d’Economia Financera.

25 d’octubre

Roda de premsa organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya per presentar
l’Índex d’Expectativa Borsària dels Econo-
mistes (IEBE) corresponent al 4t trimestre
del 2006.

26 d’octubre

Seminari sobre Visió global de la compra-
venda i valoració d’empreses,organitzat per
la seu de Girona del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, a càrrec de Joaquín Cata-
lán, economista i advocat, director financer
i jurídic d’Inverness Medical Ibérica S.A.U.

2 de novembre

Sessió de la Jornada dels Economistes a
Tarragona amb el tema L’energia, un sec-
tor clau de l’economia, organitzada pel
Col·legi d’Economistes de Catalunya, que
va tenir lloc a la facultat de Ciències
Econòmiques de la Universitat Rovira i
Virgili.
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2 de novembre

Sessió de la Jornada dels Economistes a
Lleida Perspectives del tipus d’interès i del
sector de l’habitatge, organitzada pel
Col·legi d’Economistes de Catalunya, que
va tenir lloc a la sala d’actes del Col·legi
d’Economistes de Catalunya a Lleida.

7 de novembre

Sessió de la Jornada dels Economistes a
Girona La formació del futur economista,
organitzada pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya, que va tenir lloc a la facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de
la Universitat de Girona.

9 de novembre

Jornada dels Economistes El paper dels
economistes en els actuals reptes de la
societat, organitzada pel Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, que va tenir lloc a
l’hotel Fira Palace.

Acte de lliurament d’insígnies als col·legiats
amb 25 anys de col·legiació. Sopar dels

Economistes, en el marc del Gran Marina
Hotel, en el decurs del qual es va celebrar
l’acte oficial de nomenament de Col·legiats
de Mèrit de Mercè Sala i Martí Parellada, i
nomenament de Col·legiat d’Honor de
Francesc Cabana. També s’hi van lliurar els
Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista
Econòmica de Catalunya,a més dels Premis
de Reconeixement d’economista d’empre-
sa, despatx d’economistes de l’any i els
millors curriculums universitaris.

10 de novembre

Inici del curs El concurs - Aspectes
pràctics, organitzat per la seu de Girona
del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
conjuntament amb el Col·legi d’Advocats
i el Col·legi Oficial de Titulars Mercantils.
La inauguració i presentació va anar a
càrrec del Salvador Capdevila, degà del
Col·legi d’Advocats, Esteve Gibert, presi-
dent de la seu de Girona i Núria Gum-
bert, degana del Col·legi Oficial de
Titulars Mercantils i Empresarials de Giro-
na. La conferència inaugural va anar a
càrrec de Fernando Lacaba, president de
l’Audiència Provincial de Girona. El curs
es va celebrar a la seu del Col·legi d’Ad-
vocats de Girona.



14 de novembre

Presentació del llibre Manual pràctic de
revisió analítica, organitzada per la
Comissió de Comptabilitat i ACCID, a càrrec
de Joan B. Casas –membre de la Junta de
Govern del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya i membre de la Junta directiva de
l’ACCID–, Emilio Álvarez –president de la
Secció del REA a Catalunya– i Josep M.
López Serra, auditor i coautor del llibre.

15 de novembre

Presentació de Modalitats de pagament
a través del Sistema Red, organitzada
per la Comissió d’Assessors Fiscals, a
càrrec de Marta Brull, cap de secció del
Sistema Red, Alberto Corral, integrant de
la secció del Sistema Red i Victorina Fol-
gueira, cap de la Secció de Recaptació.

16 de novembre

Seminaris Nova Llei de la renda de perso-
nes físiques i Projecte de Llei sobre la
Prevenció de frau fiscal, organitzats per la
seu de Girona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec de Pablo Torrano, soci 
de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios.

17 de novembre

Jornada sobre el pla territorial parcial
de ponent, organitzada per la seu de Llei-
da del Col·legi d’Economistes de Catalunya
i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de
la demarcació de Lleida.

20 de novembre

Conferència sobre Honoraris de les
Actuacions Pericials, organitzada pel Torn
d’Actuació Professional, a càrrec de David
Clavero, advocat de Guillén Bécares i de
Joan Mosseguí, economista. Va moderar
l’acte Mercè Rotllan, economista, presiden-
ta de la Comissió Rectora del TAP.

21 de novembre

Sessió temàtica sobre Mesures preventi-
ves del frau fiscal, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec de
Jaume Cornudella, soci de Landwell-Price-
waterhouseCoopers.

22 de novembre

Conferència: Màrqueting: una eina
excel·lent per gestionar la innovació,
organitzada per la seu de Girona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec d’An-
dreu Pérez, gerent de Delphin Hunting
Project.

23 de novembre

Sopar dels Economistes de la seu de
Tarragona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya en el qual es va fer lliurament
de les insígnies als economistes que com-
plien 25 anys de col·legiació, com també
es va fer distinció a Francesc Cabré per la
seva trajectòria personal i professional.

27 de novembre

Dinar-col·loqui: Perspectives borsàries per
al 2007: l’hora de la reducció de la prima
de risc?, organitzat pel Fòrum Economistes
en Mercats Financers, a càrrec de Xavier
Adserà, president de l’Institut Espanyol d’A-
nalistes Financers i de la Fundació d’Estudis
Financers. Va presidir l’acte la Dra. Montserrat
Casanovas, catedràtica d’Economia Financera
i secretària de la Junta de Govern del Col·legi.
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30 de novembre

Seminari Repàs i novetats d’IVA, orga-
nitzat per la seu de Girona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec de
Josep M. Tocornal, cap d’unitat provincial
de l’AEAT de Girona.

30 de novembre

Acte d’inauguració de la nova seu del
Col·legi d’Economistes de Catalunya a
Lleida, a càrrec d’Àngel Ros, alcalde de
Lleida, que va incloure la conferència La
Administración Tributaria en un esta-
do moderno a càrrec de Luis Pedroche,
director general de l’Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Documents de treball 
a disposició dels
col·legiats
En aquest període s’ha posat a dis-
posició dels membres del Col·legi
d’Economistes de Catalunya la docu-
mentació següent, que podeu trobar
a la pàgina web del Col·legi, a l’apar-
tat corresponent:

– Documentació aportada per Josep
Trias Sayols, director general Cata-
lunya, FORTIS Banca Privada i
Blanca Jarabo Calatayud, adjunta
al director de Planificació Patri-
monial, FORTIS Banca Privada,
amb motiu de la conferència
Incidència de la reforma fiscal en
la tributació de l’estalvi, organitza-
da per la Comissió d’Economia
Financera el passat 24 d’octubre.

– Documentació aportada per
Jaume Cornudella, soci de Land-
well-PricewaterhouseCoopers,
amb motiu de la sessió temàtica
Mesures preventives del frau fis-
cal, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals del passat 21
de novembre.



INNOVADOR SERVICIO DE MARKETING
PARA DESPACHOS PROFESIONALES

www.prodespachos.com

A través de esta circular, les damos la bienvenida a este
proyecto tan innovador en el sector del asesoramiento jurí-
dico. Nos referimos a Prodespachos, que hemos concebi-
do como una plataforma de servicios para ayudar a los
despachos profesionales, clientes nuestros, a posicionarse
mejor y a potenciar su marca. En realidad, podríamos decir
que en cierto modo se trata de una aplicación del outsour-
cing en el ámbito del marketing para despachos.

Efectivamente, puesto que ya desde hace un tiempo las fir-
mas profesionales tienen muy claro que para captar clientes
han de aplicar alguna estrategia de marketing y de promoción, nosotros, desde
Prodespachos, nos ofrecemos a facilitarles esta labor. Queremos ayudarles a competir empleando algu-
nas de las herramientas utilizadas por las grandes firmas, pero sin necesidad de hacer grandes inversiones en la
creación de un departamento de marketing interno. Pretendemos convertirnos no sólo en su departamento de
comunicación y marketing sino incluso en algo más. A cambio de unas tarifas más que razonables, le ofrecemos
un servicio adaptado a sus necesidades particulares. 

Pero, exactamente, ¿qué servicios se incluyen en Prodespachos? La lista no está, para nada, cerrada. Pero por
ejemplo, para empezar, y de una forma gratuita, puede formar parte e inscribirse en el buscador; o bien a cam-
bio de una tarifa, puede comunicar varias novedades o noticias al año en el Portal y en la News Prodespachos;
tiene la posibilidad de realizar varios impactos o notas de prensa en los diarios económicos más relevantes; o dis-
poner de un estudio de mercado adaptado a sus intereses particulares; o formar parte del directorio en soporte
papel que editaremos en el 2007; o conseguir un publirreportaje en nuestro portal... En todo caso, piensen que
nuestra news irá dirigida a empresarios, que de algún modo pueden ser sus clientes potenciales 

Una vez, y dentro de nuestra línea habitual, lo que queremos es facilitarle en todo momento su trabajo, evitando
que pierda mucho tiempo en aquellas actividades que no constituyen la esencia propiamente del servicio que
ofrece. Con nosotros usted ganará siempre.

¿Desea recibir más información sobre www.prodespachos.com? Sí No

Nombre Firma

Dirección

Teléfono

E-mail

CONFIRMACIÓN DE DATOS A PUBLICAR GRATUITAMENTE EN PRODESPACHOS.COM

REMITIR A:

PLANIFICACIÓN JURÍDICA – Centro de Documentación Fax: 93 319 21 19 E-mail: info@planificacion-juridica.com

C/ Trafalgar, 70, 1ª planta 08010 Barcelona
Tel. 902 10 49 38* Fax 93 319 21 19

www.planificacion-juridica.com
info@planificacion-juridica.com



CIDEM
Innovar
para progresar

Hemeroteca

España 2020: 
un mestizaje ineludible
Autor: Josep Oliver Alonso

Edita: Generalitat de Catalunya. 
Institut d’Estudis Autonòmics

¿Vamos a necesitar
más inmigración?
¿Cuáles son las ra-
zones de su masi-
va incorporación
al mercado laboral
español? Éstas son
algunas de las pre-
guntas que el tra-
bajo del profesor
Oliver intenta res-

ponder en este libro. El punto de partida es
categórico: el primer choque inmigratorio, el
que ha tenido lugar hasta 2005, refleja el
impacto de la caída de la natalidad iniciada
hace unos 30 años. En opinión del autor, los
españoles decidieron, sin saberlo, que al no
tener hijos iban a necesitar a la inmigración.
Esa caída ha comportado un creciente estan-
camiento y envejecimiento de la población
nativa en edad de trabajar, que se ha resuel-
to, entre 1995 y 2005, merced a la masiva

entrada inmigratoria, que ha aportado cerca
de 3 millones de nuevos efectivos, un extra-
ordinario 84% del total. A partir de ese pri-
mer choque inmigratorio, el texto analiza su
eventual continuidad. En 2020, aquel estan-
camiento se convertirá en reducción al tiem-
po que se acentuará el envejecimiento de los
activos. Ese proceso es la base del segundo
choque inmigratorio que el trabajo anticipa.

La innovació i l’R+D
industrial a Catalunya
Autors: Joaquim Solà, Xavier Sáez 

i Montserrat Termes

Edita: Generalitat de Catalunya. 
Secretaria d’Indústria

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



Agenda
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Agenda gener 2007
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 9 de gener 17.30 h Aula 2
Seminari pràctic de consolidació comptable

• 11 de gener 16.30 h 2n 6a
Els comptes anuals consolidats

• 11 de gener 09.30 h Aula 1
Tècniques de negociació per a directius 

i professionals

• 11 de gener 09.30 h 2n 6a
La reforma comptable i les normes 

internacionals de comptabilitat (NIIF-IFRS)

• 23 de gener 17.00 h Sala 
Seminari de project finance d’Actes

• 25 de gener 18.00 h 2n 6a
Programa d’especialització en control de gestió

• 25 de gener 18.00 h 2n 6a
Curs d’anàlisi d’estats financers

• 16 de gener 19.30 h Sala 
Pendent de concretar d’Actes
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 11 de gener 12.00 h Sala 
“El perquè i el futur de la Sagrada Família” d’Actes
Cal fer inscripció prèvia via e-mail 

mbel@coleconomistes.com o al tel. 93 416 16 04 (ext. 209)

• 25 de gener 18.00 h Sala 
“Presentació d’INSOL EUROPA a Espanya” d’Actes
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

Entitats col·laboradores

AULA 
D’ECONOMIA

COMISSIÓ
D’ASSESSORS
FISCALS

COMISSIÓ
SÈNIORS

GRUP DE TREBALL
D’ECONOMISTES
ADMINISTRADORS
CONCURSALS




