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l primer informatiu de l’any es destina tradicionalment a comentar la situació econòmica fent-se ressò de dos esde-
veniments que anualment organitza el nostre Col·legi. El primer és l’enquesta de situació econòmica (hivern 2008) que, com
sabeu, el Col·legi d’Economistes de Catalunya realitza tres vegades l’any, els resultats de la qual es van donar a conèixer a la societat
en roda de premsa el passat 21 de febrer. El segon és la reunió anual del Club de Conjuntura, que va tenir lloc el passat 11 de
febrer per parlar sobre L’economia catalana al començament del 2008. Dels dos esdeveniments trobareu àmplia informació
en aquest informatiu. 

Aquests darrers mesos, la situació econòmica mundial i concretament la d’Espanya està ocupant molt espai en els diversos
mitjans de comunicació, i el clima preelectoral existent en aquests moments a l’estat espanyol, a més de fomentar aquest fet,
ha provocat que la informació resultant en conjunt sigui confusa. En aquesta situació, els dos esdeveniments comentats ante-
riorment aporten rigor i objectivitat, conseqüència de la professionalitat amb què, com és habitual, el Col·legi tracta aquests temes.

Així, de les diverses aportacions dels membres que integren el Club de Conjuntura es desprèn un moderat pessimisme, ja que els
indicadors de conjuntura disminueixen i es confirma la desacceleració de l’economia, i d’altra banda l’enquesta de Situació Eco-
nòmica (hivern 2008), a més de ratificar aquest fet, ens indica que majoritàriament els economistes opinem que per reactivar
l’economia s’haurien d’adoptar mesures d’increment de les inversions estatals en obres públiques, de millora de l’eficiència del
sector públic i també introduir reformes estructurals, més que no pas adoptar mesures de reducció d’impostos. 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha iniciat aquest 2008 amb una gran il·lusió, ja que la construcció de la nova seu col·le-
gial va avançant sense obstacles tal com teníem previst, i amb un gran nombre d’activitats i de serveis no sols mitjançant l’Aula
d’Economia, sinó també per les conferències, sessions de treball i projectes que la Junta de Govern o les diverses comissions de
treball estan duent a terme o tenen previst realitzar. Així, en aquest informatiu trobareu la informació de dos projectes nous, Di-
mensió de l’empresa catalana, impulsat per la Comissió d’Economia Financera, i Competències de l’Economista, que està
duent a terme la Comissió d’Ensenyament de l’Economia i l’Empresa. Ambdós projectes presenten en comú que tenen com a
resultat un producte que ens permeti donar a conèixer l’opinió dels economistes de Catalunya i posicionar-nos en la societat,
així com la voluntat de fer participar el màxim nombre de col·legiats possible i implicar altres comissions de treball.

Les activitats i els serveis que en aquests moments s’estan organitzant en el nostre Col·legi no s’acaben amb aquests dos projectes,
sinó que totes les restants comissions, d’una manera o altra, estan organitzant o dissenyant un conjunt de actes i serveis per fo-
mentar l’intercanvi d’experiències, la formació actualitzada i permanent dels professionals o donant a conèixer a les diverses
administracions l’opinió dels economistes sobre diferents projectes normatius. 

Finalment, volem informar-vos que, gràcies a la col·laboració de l’ACCID i de sis despatxos professionals, rebreu properament a
casa vostra un llibre sobre el nou Pla General de Comptabilitat traduït al català. Amb aquesta actuació, la Junta de Govern ha
volgut complementar les activitats formatives i informatives que sobre aquest pla ha realitzat i estan realitzant tant l’Aula d’E-
conomia com les diverses comissions de treball del nostre Col·legi.

Com us he comentat, la construcció de la nova seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya continua avançant. A principis del
mes de gener vam presentar a l’Ajuntament de Barcelona tota la documentació per a l’aprovació del Pla Especial d’Urbanisme
corresponent al terreny on s’edificarà la nova seu del Col·legi a la Via Augusta amb la plaça de Gal·la Placídia, i confiem que
quan rebreu aquest informatiu l’Ajuntament de Barcelona ja l’haurà aprovat i posat a informació pública per tal que els veïns
facin les al·legacions i observacions que considerin convenients. Si tot segueix al ritme actual confiem que cap a mitjan 2010
inaugurarem aquesta nova seu.

Els criteris que la Junta de Govern ha marcat des de l’inici d’aquests projectes, tenint en consideració la responsabilitat social
que tenim com a Col·legi Professional, han estat que sigui un edifici emblemàtic i que tingui en compte l’espai urbanístic on
s’insereix; que sigui flexible quant als usos que se li donaran per tal que sigui fàcil adaptar els seus espais a les diverses necessitats
que poguéssim tenir en el futur; que sigui un edifici sostenible, és a dir que contempli un mínim cost de manteniment i de cli-
matització; i que contempli un pressupost ajustat en la construcció i un estricte control de les despeses.

Quant al finançament d’aquest projecte, com sabeu, la Junta de Govern no preveu derrames als col·legiats, ja que s’ha previst
que les obres es finançaran amb els recursos propis, amb la venda de la seu actual i amb un finançament hipotecari a llarg ter-
mini. Sí, en canvi, que tenim previstes accions de patrocini per a les empreses i institucions i, per aquells col·legiats que vulguin
col·laborar voluntàriament en el seu finançament, la Junta de Govern està acabant de dissenyar tot un seguit d’actuacions que
ho faran possible.

Des de fa ja una mesos, la Junta de Govern del Col·legi està treballant amb el contingut de la tretzena edició de la Jornada dels
Economistes, que tindrà lloc el proper dijous 6 de novembre. Els inicis sempre són lents, bàsicament perquè la Junta de Govern
vol que la Jornada sigui un esdeveniment molt participatiu, i abans de concretar quines seran les sessions es dóna veu a col·legiats
i a les diverses comissions de treball per tal que ens ajudin a definir quins seran els temes i els aspectes que hauria de contemplar
la Jornada dels Economistes d’aquest any. El que sí que us puc avançar és que versarà sobre els Economistes i l’Empresa.
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Evolució i perspectives
de l’economia catalana
2007-2008
El 2007 ha representat un punt d’inflexió
per a les principals economies mundials i
la catalana no ha estat una excepció. Mal-
grat que podem dir que ha estat un bon
any quant a magnituds, el creixement
econòmic s’ha desaccelerat després d’anys
consecutius d’evolució alcista, i aquest
comportament s’ha observat pràcticament
en tots els seus components. Pel cantó de
l’oferta, el sector de la construcció és el
que ha perdut més impuls, però també ho
ha fet la indústria, que si bé el 2006 sortia

de l’estancament, el 2007 ha frenat una
mica la recuperació. Als serveis, en canvi,
l’activitat ha guanyat impuls i ha resultat el
sector que més ha crescut tot prenent el
relleu a la construcció. Pel cantó de la de-
manda, el consum ha donat senyals de
moderació progressiva a mesura que
avançava l’any, si bé encara ha registrat
taxes de creixement elevades. De la ma-
teixa manera, la inversió en construcció
s’ha desaccelerat, mentre que la inversió
en béns d’equipament ha mostrat la seva
fortalesa i podria tancar el 2007 amb un
creixement superior al de l’any anterior.
L’evolució de la demanda externa també
ha mostrat una pauta d’alentiment, tant
pel que fa a les exportacions com a les
importacions.

El mercat laboral ha començat a donar se-
nyals d’una certa feblesa al final d’any, espe-
cialment al sector de la construcció, però cal
recordar que aquest ha estat fort durant
anys. Els resultats del conjunt de l’any, però,
són positius. Les taxes d’activitat i d’ocupa-
ció han augmentat i s’han situat en xifres rè-
cord històricament parlant (62,5% i 58,4%,
respectivament), la qual cosa ha permès re-
duir lleugerament la taxa d’atur fins al 6,5%.

L’evolució de la inflació ha estat desfavora-
ble des del mes de setembre, impulsada
per l’alça del preu del petroli i dels ali-
ments, cosa que l’ha dut a tancar l’any en
el 4,3%, notablement per sobre del 2,4%
amb què començava el 2007. Com a con-
seqüència, els grups d’aliments i begudes
no alcohòliques, begudes alcohòliques i
tabac, i transport han estat els més inflacio-
nistes. Destaca l’impuls dels preus indus-
trials i dels costos salarials.

Per al 2008 es preveu que la desaccelera-
ció econòmica sigui més intensa que el
2007, ja que el fre a la construcció es dei-
xarà sentir amb més força. Les estimacions
de la Cambra apunten un creixement del
PIB a l’entorn del 3%. Ara bé, existeixen
amenaces latents que podrien rebaixar-lo
a un rang comprès entre el 2,5% i el 3%.
Aquestes provenen, principalment, dels
efectes que tingui la crisi financera dels
Estats Units; l’evolució dels tipus d’interès,
que de moment no es preveu que es re-
dueixin; els possibles efectes de segona
volta sobre la inflació; i l’evolució del
tipus de canvi de l’euro enfront del dòlar.

Anna Belmonte
Gabinet d’Estudis Econòmics 

de la Cambra de Comerç de Barcelona

El 2008 s’inicia 
una nova fase per 
a l’economia catalana 
El balanç conjuntural de l’any 2007 de l’e-
conomia catalana ha estat prou positiu.
L’excepció ha estat l’increment de la infla-
ció als darrers mesos impulsada pel preu
del petroli i dels aliments. Es preveu que
l’economia catalana tancarà el 2007 amb
un avanç del PIB del 3,7%, sumant un pe-
ríode de 12 anys amb creixements mitjans
superiors al 3,3%. L’any va començar amb
resultats trimestrals del 4% que han anat
cedint a poc a poc, per bé que dins d’uns
registres força positius. La fi del cicle ex-
pansiu de la construcció residencial s’ha
començat a fer palesa en l’activitat i en l’o-
cupació amb l’inici d’una etapa d’ajusta-
ment del sector, i del model de creixement
de l’economia catalana dels darrers anys.
D’altra banda, l’activitat industrial ha conti-
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L’interès més alt

L’economia catalana 
al començament del 2008
El Club de Conjuntura del Col·legi d’Economistes de Catalunya organitza, al
principi i a la meitat de l’any, dos actes sobre l’economia catalana coordinats per
Jordi Goula, adreçats a tots els col·legiats amb l’objectiu d’oferir-vos informació
en aquests temes.

Seguint aquesta dinàmica, el passat 11 de febrer va tenir lloc la primera de les
reunions per tractar sobre “L’economia catalana al començament del 2008”.

A continuació us presentem unes breus ressenyes, realitzades pels ponents, sobre
els aspectes que, amb més profunditat, es van comentar durant les sessions.



nuat obtenint, igual que el 2006, uns bons
resultats, si bé cap a finals d’any es detecta
una menor empenta. Per la seva banda, el
sector serveis ha estat molt dinàmic i ha
donat força al conjunt de l’economia. 

Els diversos components de la demanda
interna mostren resultats diferents. Així,
mentre la trajectòria del consum de les llars
ha anat perdent força i s’ha situat en un
ritme més d’acord amb les disponibilitats
financeres de les famílies, la despesa en
consum de les administracions públiques
s’ha accelerat per l’augment dels serveis
públics. Al seu torn, la formació bruta de
capital s’ha alentit pel que fa a la inversió
en construcció però, en canvi, ha continuat
molt dinàmica en béns d’equipament, un
dels signes més positius de l’actual conjun-
tura econòmica. 

Pel que fa a la demanda exterior, les ex-
portacions de béns han tendit a millorar en
la segona meitat de l’any, a mesura que ho
feia també l’economia i la demanda euro-
pea, mentre que les importacions de béns
s’han frenat a un ritme inferior al del 2006.
La demanda turística estrangera ha tornat a
augmentar, però per sota del ritme del
2006 tant en nombre de turistes com en
despesa, afectant especialment les destina-
cions de sol i platja.

Les perspectives actuals apunten a una
continuïtat de l’alentiment econòmic ini-
ciat el 2007 que serà marcat especialment
per l’aturada de la construcció residencial
i els seus efectes en la resta de l’econo-
mia. Cal considerar també el front d’in-
certesa obert en el panorama financer
internacional arran de les hipoteques
subprime dels Estats Units. Encara no es
coneix del cert l’abast de la situació ni la
seva repercussió en l’economia real. De
moment, però, els registres econòmics
dels principals països desenvolupats han
començat a cedir, amb els Estats Units al
capdavant. Com a aspecte positiu cal des-
tacar el fet que les economies en desenvo-
lupament semblen tenir prou consistència
per no encomanar-se d’un possible
agreujament de la situació internacional,
per la qual cosa l’economia mundial se’n
ressentiria menys que en altres episodis
cíclics.

Àngela Fernández Céspedes
Economista

Evolució monetària
La liquiditat de l’economia a la zona euro,
la M3, integrada essencialment per l’efectiu
en mans del públic i els dipòsits en entitats
de crèdit, seguí creixent fortament durant
la segona meitat del 2007, i l’octubre i el
novembre assolí el nivell rècord del 12,3%,
una taxa molt allunyada de l’objectiu orien-
tatiu del 6%. Aquesta notable expansió de
la liquiditat s’explica per la seva atractiva
rendibilitat en comparació al major risc que
comporten les col·locacions més llargues,
però també pel fort creixement del crèdit.  

Efectivament, el crèdit al sector privat de
l’economia en la zona euro, mantingué, i
àdhuc incrementà, en la segona meitat de
l’any el fort dinamisme registrat en la pri-
mera. El novembre, el crèdit al sector privat
creixia el 12,2%, mentre que ho havia fet
l’11,1% el primer trimestre de l’any. El com-
portament fou diferent, però, en els seus
dos components. Així, mentre que el crèdit
a empreses augmentà a una taxa anual del
14% el novembre, enfront del 13% del pri-
mer trimestre, el crèdit a les economies do-
mèstiques es moderà, tant el destinat a
finançar el consum com l’habitatge. El pri-
mer baixà del 7,1% el primer trimestre al
5%, mentre que el destinat a l’habitatge ho
féu del 9,4% al 7,6%. Les economies do-
mèstiques acusaren més l’efecte de les pu-
jades de tipus de la primera meitat de l’any
i el seu fort nivell d’endeutament. 

També a Espanya, el crèdit al sector privat,
tot mantenint taxes de creixement molt
més elevades que les del conjunt de la
zona euro, moderà el ritme de creixement.
El novembre, el crèdit a empreses aug-
mentà a una taxa anual del 17,1%, mentre
que ho havia fet el 22% el primer trimestre

de l’any. Quant al destinat a les economies
domèstiques i entitats sense ànim de lucre,
el descens fou del 18,5% al 14,2%. 

Si de les magnituds monetàries quantitati-
ves passem als tipus d’interès, pel que fa
primer als tipus oficials, tenim en primer
lloc que el Fed, que durant el primer se-
mestre del 2007 havia mantingut el seu
tipus al 5,25%, nivell al qual s’havia situat el
juny del 2006, el baixà en tres ocasions du-
rant el segon semestre, situant-lo al 4,25%
en acabar l’any. Ja durant el mes de gener
ha baixat dos cops més, primer al 3,50% i
una setmana després al 3%, abandonant
per tant el gradualisme de les reduccions,
de 0,25% cada cop. Això reflecteix la crei-
xent preocupació per la marxa de l’econo-
mia, tot i que el motiu visible fou salvar
l’ensorrada de Wall Street. El Banc d’Angla-
terra, en canvi, encara pujà el seu tipus el
juliol, fins el 5,75%, preocupat per la possi-
ble incidència sobre la inflació del creixe-
ment de l’economia britànica, però el
desembre ja el reduí al 5,50%. Quant al Banc
Central Europeu, que havia elevat el seu
tipus durant el primer semestre tot deixant-
lo al 4% al mes de juny, l’ha mantingut sense
variació fins al moment de redactar aquest
comentari. Les perspectives són clarament
de nova baixa del tipus del  Fed i també es
pot esperar que aviat s’apuntin al descens
tant el BCE com el Banc d’Anglaterra.

Els tipus d’interès llargs, representats pel
rendiment del deute públic a deu anys,
que havien tancat el primer semestre amb
forts increments en millorar les perspecti-
ves sobre l’economia, tant als Estats Units
com a la UE, invertiren clarament la ten-
dència ja des del juliol, davant els primers
símptomes de l’aparició d’una crisi finan-
cera als EUA. La clara manifestació de la
crisi dels crèdits “subprime” a l’agost deter-
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minà una forta caiguda dels rendiments
del deute al llarg del segon semestre i
gener d’enguany, en buscar el diner la se-
guretat del deute, davant la inestabilitat
dels mercats financers amb major risc. El
rendiment del deute americà ha baixat des
del 5% del principi de juliol al 3,64% del
21 de gener, dia de la forta caiguda de la
borsa. En el mateix període, el rendiment
del deute alemany ho ha fet del 4,6% al
3,91%.  És a dir, el rendiment del deute
públic americà ha passat a estar per sota
de l’alemany. 

Finalment, els tipus del crèdit bancari han
seguit durant la segona meitat del 2007 la
pujada iniciada el 2006. A la zona euro,
els tipus del crèdit a empreses en noves
operacions d’un a cinc anys i per més
d’un milió d’euros, han passat del 4,67%
del gener al 5,08% el novembre. 

A Espanya, pel mateix període, els tipus
de les noves operacions de crèdit a em-
preses per més d’un milió d’euros i per
tots els terminis s’han incrementat des del
4,58% al 5,27%.

Artur Saurí
Economista

Conjuntura laboral
Fins al tercer trimestre del 2007, i segons
l’EPA, ha augmentat tant el nombre d’actius
(3%) com el d’ocupats (2,4%), tot i que ho
han fet per sota dels increments aconse-
guits al llarg del 2006. 

La taxa d’atur, però, també ha augmentat,
en aquest cas de 0,5 punts, situant-se en el
6,8%, com a conseqüència del fort aug-
ment del nombre de desocupats (11,5%). 

El sector serveis ha estat l’impulsor de la
creació d’ocupació (+5,5%; 117.700) tot ge-
nerant més del doble de llocs de treball
que fa un any. 

En canvi, la construcció només n’ha creat
9.300 (+2,2%) enfront dels més de 82.000
llocs que va crear el tercer trimestre del
2006. La indústria i l’agricultura han expe-
rimentat un descens del 3,9%  (-30.300) i
del 15,8% (-14.700), respectivament. 

El 24% dels assalariats tenen un contracte
temporal. La temporalitat ha disminuït de
manera important en aquest període, i
continua afectant, especialment, els joves,
ja que al voltant del 56% dels contractes
que els donen feina són d’aquestes carac-
terístiques.

L’afiliació a la Seguretat Social mostra un
creixement una mica inferior al de l’EPA.
El 2007 s’ha tancat amb un total de
3.398.642 persones afiliades, un 1,8% més
respecte del mateix període del 2006. 

Fins a l’octubre, el 55% de l’augment d’a-
filiats ha estat protagonitzat per treballa-
dors estrangers, els quals ja suposen el
13,4% del total de l’afiliació catalana (i el
15,1% dels aturats registrats). Cal remarcar
que mentre el total de l’afiliació ha aug-
mentat un 1,8%, l’afiliació d’estrangers ho
ha fet en un 7,7%.

L’atur registrat ha augmentat interanual-
ment un 1,9%. Aquest augment ha estat
protagonitzat per la construcció (+19,7%;
4.703), seguit de l’agricultura (+11,3%;
381) i els serveis (+2,2%; 3.464). La indús-
tria, en canvi, els ha disminuït (-2,4%;
1.447).

Fins al mes d’octubre, s’han extingit un
11% menys de llocs de treball que l’any
anterior; mentre que les dades acumula-
des fins al mes de novembre mostren que
els accidents laborals amb baixa han dis-
minuït l’1,45%, a conseqüència de l’evo-
lució dels accidents mortals (-29,2%) i dels
lleus, ja que els greus s’han incrementat
el 4,15%.

Fins al novembre l’increment salarial pactat
a través de la negociació col·lectiva ha estat
del 2,81%. El 79% dels treballadors afectats,
però, disposen de clàusula de revisió per
garantia salarial.  

L’any 2008, i tenint en compte les previ-
sions fetes per la Generalitat de Catalunya,
s’espera un creixement del PIB del 3% que
comportarà la creació de 66.700 nous llocs
de treball equivalents a temps complet
(augment de l’1,9% en termes relatius).
També es preveu que la taxa d’atur se situï
en el 5,8% (actualment és del 6,8%).

M. Mercè Jou i Torras
Economista

Nota sobre la 
conjuntura industrial 
a 21 de gener de 2008 
Els principals indicadors de conjuntura
posen de manifest que la indústria cata-
lana, després de la recuperació del 2006,
ha entrat durant el 2007 en un procés de
desacceleració:
– El PIB industrial ha moderat el seu crei-

xement des del 3,6% del quart trimestre
de 2006 fins al 3,0% del primer trimestre
de 2007, al 2,7% del segon i al 2,1% del
tercer, cosa que sembla indicar que pro-
bablement la taxa de variació del con-
junt de l’any serà inferior al 2,9% del
2006.

– L’Indicador de Clima Industrial (ICI), tot i
tenir la mitjana anual més alta des del
2000, s’ha desaccelerat des del màxim
històric de l’abril de 2007 i ha tancat l’any
set punts per sota del nivell assolit el de-
sembre de 2006. 

– Pel que fa a l’IPI (Índex de Producció In-
dustrial), la variació interanual de l’acu-
mulat gener-novembre és de l’1,5%,
gairebé dos punts per sota de la dada del
2006 (3,3%). Els sectors que experimen-
ten descensos de producció i que arros-
seguen l’índex general a la baixa són el
tèxtil, confecció, cuir i calçat (-6,5%), mi-
nerals no metàl·lics (-5,3%) i energia i
aigua (-4,4%).

– Quant a la inversió industrial, l’enquesta
de tardor proporciona una estimació
d’un 6,0% d’increment per al 2007, la
qual corregeix a la baixa l’anterior (7,1%)
i posa de manifest que els empresaris
han modificat les seves previsions d’in-
versió per ajustar-les al nou context de
desacceleració. En aquest mateix sentit,
la primera estimació de la taxa de varia-
ció de la inversió industrial per al 2008
és d’un 5,1%. Cal, a més, tenir present
que la desacceleració és particularment
accentuada en la indústria manufacturera
ja que, sense considerar l’energia, els
creixements de la inversió durant els
anys 2007 i 2008 serien d’un 5,4% i d’un
1,1% respectivament.

– En el mateix sentit, l’ocupació indus-
trial mesurada per l’Enquesta de Pobla-
ció Activa (EPA), ja fa cinc trimestres
consecutius que presenta taxes de va-
riació negatives. Això no obstant, les
dades de la Seguretat Social informen
d’una estabilització gairebé total (0,5%)
en el nombre d’afiliats a la indústria du-
rant el període acumulat gener-novem-
bre del 2007.

– Per la seva banda, les exportacions mos-
tren una variació interanual en el perí-
ode gener-agost del 7,1%, sensiblement
per sota del 12% de creixement del
2006. No obstant això, la nota positiva,
l’aporten les importacions, que també es
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desacceleren, amb un increment del 5,2%
en el període gener-agost, notablement
inferior al 10,4% del 2006. A més, el crei-
xement de les importacions –menor que
el de les exportacions– ha fet augmentar
la taxa de cobertura fins al 63,4%.

Per acabar, el panorama de la indústria es
completa amb una nota més positiva com
és la moderació de les tensions inflacionis-
tes. L’Índex de Preus Industrials (IPRI) ha
experimentat un increment en el període
gener-novembre del 3,5%, inferior al 5,1%
del 2006.

Joan Miquel Hernández Gascón
Director de l’Observatori de Prospectiva

Industrial Generalitat de Catalunya

El metall català durant
el 2007 i perspectives
per al 2008
L’any 2007 el sector del metall a Catalunya
va registrar uns resultats positius en com-
paració amb exercicis anteriors. Segons l’ín-
dex de producció de productes industrials
(IPPI), l’activitat va créixer una mitjana d’un
5,1% en el període gener-novembre en re-
lació al 2006, per sobre del global indus-
trial i amb una taxa similar a la del conjunt
d’Espanya. No obstant això, al llarg de l’e-
xercici es palesà una moderació progres-
siva de l’activitat. Paral·lelament, el nombre
d’assalariats va experimentar el 2007 un
augment d’un 2,2% interanual segons
dades del mes de setembre, percentatge
que se situà en el 3,4% si es compara amb
el de finals de l’any anterior. 

El dinamisme del sector de l’any 2007 s’ex-
plicà pel comportament del mercat interior,
tant pel que fa al consum com, sobretot,
les inversions en equipament i en cons-
trucció, i també per la marxa de les expor-
tacions. Aquestes van registrar en el
període gener-agost un increment d’un
4,8%. Per la seva banda, les importacions
cresqueren un 7,3%.

Els preus del sector van registrar durant el
2007 una pujada de gairebé un 4% segons
l’índex de preus industrials, un nivell força
similar al del conjunt industrial, però quel-
com per sota de l’alça experimentada pel
metall a nivell estatal. D’altra banda, els cos-
tos de primeres matèries i productes semie-
laborats es van caracteritzar per una notable
moderació del creixement en relació a exer-
cicis anteriors, especialment els darrers
mesos del 2007. Es pot apuntar al respecte
que l’índex “The Economist” relatiu als me-
talls bàsics (coure, alumini...) va palesar un
augment d’aproximadament un 16% per al
conjunt de l’any 2007, taxa significativament
inferior al 62,0% del 2006. Cal remarcar que,
com en anys passats, aquesta evolució dife-
renciada de preus i costos va comportar no-
vament un deteriorament dels marges de les
empreses del sector.

Les branques que van palesar un millor
comportament durant el 2007 foren la

construcció de maquinària mecànica, la fa-
bricació d’altre material de transport, i la
producció de maquinària i material elèc-
tric. Al contrari, l’activitat que registrà una
evolució més desfavorable va ser la corres-
ponent a les màquines d’oficina i equips
informàtics. 

Per a l’any 2008 es preveu una moderació
en la marxa de l’activitat productiva del
sector del metall a Catalunya en relació a
l’exercici passat. Això s’explica per una
moderació tant en el mercat interior com
en les exportacions. Per la seva banda,
l’ocupació podria experimentar un estan-
cament i les empreses hauran de fer front
a un increment significatiu dels costos sa-
larials, derivat de les revisions provoca-
des per les pressions inflacionistes, així
com dels associats a l’energia i a la logís-
tica. S’ha d’afegir, també, que els costos
de matèries primeres continuaran evolu-
cionant a l’alça.

Àngel Hermosilla
Economista i director general de la Unió

Patronal Metal·lúrgica (UPM)

El conjunt 
de la construcció 
compensa la davallada
de la creació de nou
habitatge a Catalunya,
de moment
Els habitatges iniciats a Catalunya entre
l'octubre del 2006 i el setembre del 2007
(any mòbil a setembre 2007) van ser
95.896, un 25% inferiors als 127.117 ha-
bitatges del 2006. El canvi de cicle en la
construcció de nous habitatges és clar,
contundent i generalitzat: a l'àrea metro-
politana de Barcelona van disminuir un
26,1%, al conjunt de zones urbanes de
Catalunya un 25,6%, a les zones turísti-
ques un 26,1% i a la resta de Catalunya
un 23%.

Ara bé, la construcció de nous habitatges
representà l'any 2007 el 34% del total de la
producció del sector i, per tant, cal situar
en els seus justos termes la incidència d'a-
questa davallada.
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Els indicadors d'activitat realitzada mos-
tren, encara, un perfil positiu. Si bé el
consum de ciment de l'any 2007 només
va ser 5.000 tones superior al de 2006
(+0'1% de variació), l'ocupació es va in-
crementar, tant si prenem en consideració
el nombre de treballadors afiliats al règim
general de la Seguretat Social, com si pre-
nem les dades de l'EPA. 

Els afiliats van créixer, en mitjana anual
entre 2006 i 2007, un 3,2%. La població
ocupada, segons l'EPA, ho va fer en un
7,1%. Val a dir que sembla més coherent
amb la realitat el resultat de l'afiliació que
no el de l'EPA, i no pas només enguany.

Aquest comportament dels indicadors d'ac-
tivitat realitzada indiquen que el conjunt de
la construcció ha compensat la davallada
de l'habitatge. 

Què es pot preveure per al 2008? El mer-
cat públic d'obres al 2007 ha estat de
8.000 milions d'euros (M€), repartits en
3.000 M€ l’Administració central, 3.200 M€
la Generalitat i 1.800 M€ els ajuntaments,
amb variacions de +63%, -8% i -37%, res-
pectivament. Les eleccions generals del
mes de març paralitzaran la licitació del
Govern central (ja s'ha observat al no-
vembre i desembre del 2007), els ajunta-
ments no recuperaran el ritme en la
contractació fins el 2009 i, per últim, la
Generalitat no veurà revisat el seu sis-
tema de finançament en el termini pre-
vist. Les perspectives són incertes, fins i
tot en aquest segment del mercat de la
construcció.

Rafael Romero
Economista, president de la Cambra 

de Contractistes

La indústria tèxtil 
el 2007
Les empreses desenvolupen noves 
estratègies competitives.

Actitud prudent davant del 2008.

El sector tèxtil continua el seu procés d’a-
daptació davant d’un mercat cada vegada
més globalitzat, la qual cosa es tradueix en
un esforç de les empreses a trobar noves
estratègies de negoci i a potenciar-ne els
factors competitius.

Les noves condicions del mercat estan pro-
vocant un ajust en el sector, amb una re-

ducció del nombre d’empreses, de la ca-
pacitat productiva i de l’ocupació, per redi-
mensionar-se als actuals nivells de demanda
del mercat. Això també ha succeït el 2007,
encara que amb menor intensitat, ja que
l’any ha estat un dels menys dolents des
del 2001.

La recuperació de les exportacions a Eu-
ropa i la més gran penetració en els mer-
cats emergents han facilitat un major nivell
d’activitat, mentre que el mercat interior ha
anat defallint al llarg de l’any.

Les perspectives per al 2008 han de ser
bastant prudents, ja que el sector es
veurà afectat per la retracció del consum
i de la construcció d’habitatges, mentre
que la demanda exterior patirà a causa
de l’alentiment de l’economia dels mer-
cats principals.

Víctor Fabregat
Economista, director del CITYC

Estimació de la variació
del VAB agrari català 
al 2007
Les estimacions del VAB del sector agrari
català de l’any 2007 amb dades fins al mes
de gener del 2008 apunten a una variació
negativa del –4% en relació a la de l’any
2006. 

Aquestes estimacions negatives del VAB
contrasten amb la variació molt positiva
dels preus (variació preus fins al mes d’oc-
tubre del 2007) que han derivat en un aug-
ment de la renda agrària dels pagesos de
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Catalunya però que també han contribuït,
en part (aproximadament un 25%), a l’aug-
ment de la inflació.

Globalment l’estimació de la variació del
subsector agrícola és negativa (–2,9%). En
aquest subsector gairebé tots els productes
que en formen part han tingut un compor-
tament negatiu excepte el destacat paper
del cereals. Tot i que la producció cerea-
lística catalana té una importància menor
(el 2007 representa el 14% de la producció
final agrícola), la variació de la quantitat
en relació a l’any anterior ha estat d’un
15% però, a causa de l’especial situació del
mercat mundial de cereals i productes
substitutius, ha experimentat un augment
de preus del 24% (fins al mes d’octubre,
que segurament serà superior quan es co-
negui la variació de tot l’any), la qual cosa
ha contribuït en positiu a les rendes dels

cerealistes catalans però també ha contri-
buït a l’augment de costos de la ramaderia
intensiva. La resta de grans grups de la
producció agrícola s’ha comportat de ma-
nera negativa quant a variació de la quan-
titat produïda: fruites (-12,8%), hortalisses
(-0,4%), fruita seca (-25,6%) i oli d’oliva 
(-13,6%). En canvi, en el cas dels cítrics
(+11,6%) i del vi (+4%) la variació de la
quantitat en relació a l’any 2006 ha estat
positiva. Precisament aquestes dues darre-
res produccions són pràcticament les úni-
ques amb un comportament negatiu dels
preus, ja que en la resta de produccions
agrícoles el comportament de preus en ge-
neral ha estat positiu o molt positiu, i per
tant contribuirà a una renda positiva dels
pagesos a Catalunya l’any 2007.

S’estima que el subsector ramader tindrà
una lleugera disminució del 0,7% en rela-

ció a l’any 2006. La variació negativa
prové bàsicament de la variació a la baixa
dels productes dels animals (la llet i els
ous) i no pas de la variació del nombre
d’animals en què globalment la variació
de la quantitat es mantindrà pràcticament
igual a la de l’any anterior. Ara bé, per
tipus d’animals la situació ha estat des-
igual: els bovins augmentaren un 6,4% i
les aus un 2,5%. En canvi, la producció
ovina va patir una forta disminució 
(-18,8%), més moderada la del porquí 
(-2,2%). 

La importància del darrer en la composició
de la producció final ramadera de Cata-
lunya fa que el resultat sigui la lleugera dis-
minució abans esmentada. 

Cal destacar que tot i la disminució elevada
de la producció ovina, els preus (lleugera-
ment a l’alça, +2,2%) no han pogut com-
pensar les rendes dels productors a causa
d’un consum autòcton molt minvat. 

Finalment també cal destacar que la varia-
ció dels preus dels productes ramaders no
s’ha comportat de manera tan positiva com
en el cas del subsector agrícola. Només el
boví i en especial l’aviram han aconseguit
preus molt remuneratius (variació inter-
anual de preus fins el mes d’octubre del
2007). 

És probable que, durant aquest any 2008,
l’augment de preus dels productes rama-
ders sigui més intens que l’any passat.
D’una banda, la pressió de l’augment de
costos en la ramaderia intensiva no traslla-
dat del tot als preus de la carn ha fet que
en alguns casos s’hagi deixat d’engreixar
animals (principalment pel que fa a la pro-
ducció bovina) i per tant en un futur la dis-
minució de l’oferta farà augmentar els
preus. 

En el cas del porc, s’espera que durant el
2008 desapareguin els augments conjuntu-
rals del conjunt de l’oferta comunitària i
que el productor pugui repercutir millor els
augments de costos derivats de l’augment
dels preus dels pinsos.

L’índex interanual de preus percebuts
agraris (IPPA) a Catalunya se situà el mes
d’octubre del 2007 en +15,2%. Aquest
comportament respon a un augment pro-
porcionalment més elevat dels productes
agrícoles, que en conjunt van pujar un
25,2%, que no als productes ramaders en
què l’augment va ser del 9,8%. 

Germani Rincon
Responsable d’Anàlisi Sectorial i Mercats

Agroalimentaris Gabinet Tècnic - DAR
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El deteriorament de les expectatives i de la
confiança dels col·legiats respecte de l’eco-
nomia catalana ha caracteritzat els dar-
rers mesos, i ha mostrat el pitjor escenari
des del principi de la dècada.

Un 75,5% dels col·legiats que contesta l’en-
questa apunta que la situació actual de l’e-
conomia catalana és pitjor que fa un any,
mentre que un 22,2% apunta que és igual
i només un 2,0% que és millor. En compa-
ració amb la passada consulta del mes
d’octubre s’ha produït un increment signi-
ficatiu dels economistes que opinen que la
situació s’ha deteriorat i un descens dels
que consideren que o bé ha restat estan-
cada o bé ha millorat. Val a dir que aquesta
tendència s’ha anat presentant des del
principi i sobretot a la meitat del 2007. La
proporció de col·legiats que assenyala ara
que la situació actual és pitjor que la de fa
un any ha augmentat en 20,0 punts en re-
lació a l’anterior consulta, mentre que el
percentatge dels que indiquen que s’ha pa-
lesat estabilitat ha disminuït en 17,9 punts
i el dels que consideren que ha millorat
s’ha reduït en 1,8 punts. Aquests resultats
mostren una notable intensificació de l’em-

pitjorament econòmic anunciat ja en passa-
des enquestes. Segons els col·legiats, el pa-
norama actual és el més negatiu des que es
va iniciar aquesta enquesta, al principi de
l’any 2001.

Com és habitual, la valoració que realitzen
els col·legiats sobre la seva situació econò-
mica personal és més favorable que la que
fan sobre l’estat general de l’economia.
Malgrat que l’estabilitat en la situació par-
ticular en comparació a un any enrere és la
que predomina entre els economistes, ha
continuat la tendència a empitjorar els di-
versos indicadors iniciada al començament
del 2007. Un 48,5% dels consultats opina
que la situació actual de la seva economia
personal és igual que fa un any, un 32,8%
considera que és pitjor, i un 18,2% creu
que és millor. En relació a l’enquesta del
mes d’octubre, s’ha d’assenyalar que el
percentatge dels qui opinen que la seva si-
tuació personal és ara més negativa que un
any enrere ha augmentat en 10,9 punts
percentuals, mentre que ha descendit en
2,8 punts la dels qui apunten el contrari i
en 8,0 punts la d’aquells que assenyalen
que no ha variat.
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Reproduïm les principals conclusions de la primera de les enquestes de situació
econòmica corresponent a l’any 2008, Situació Econòmica, Hivern 2008, que
entre el 14 de gener i l’1 de febrer tots els col·legiats van poder respondre mit-
jançant la pàgina web del Col·legi (a la web http://www.coleconomistes.com,
també hi trobareu el text complet de l’informe.)

En aquesta edició, un total de 1.026 col·legiats han contestat l’enquesta (16,6%
sobre la població total), distribuïts de la manera següent. Segons la seva condició
laboral, assalariats: 51,9%; empresaris i/o treballadors per compte propi: 41,4%
i aturats: 6,7%. Segons el sector d’activitats, serveis: 86,3% (serveis a empreses i
particulars: 51,5%), indústria: 9,6%, i construcció: 4,0%.

A manera de titular podem dir: Els darrers mesos, les expectatives i la confiança
dels economistes han registrat un important empitjorament, que s’accentuarà
de cara a finals d’any. 

D’altra banda, gairebé un 65,5% dels economistes creu que el Banc Central Eu-
ropeu hauria de reduir els tipus d’interès per fer front a la desacceleració econò-
mica, i els col·legiats opinen que per reactivar l’economia caldria augmentar les
inversions estatals en obres públiques, millorar l’eficiència del sector públic, i in-
troduir reformes estructurals.

L’evolució de l’índex de confiança dels eco-
nomistes –que sintetitza el sentiment dels
col·legiats davant de la situació econòmica
general, tenint present una gran diversitat
de factors (evolució del PIB, clima polític,
inflació, preu del petroli…)– corrobora
l’empitjorament registrat en les expectati-
ves i en la confiança dels col·legiats davant
de la situació econòmica, quelcom que es
va presentant des del passat mes de juny. 

Val a dir que els resultats assolits tant per
l’economia catalana com per l’espanyola
situen l’índex per sota del 5,00 per primera
vegada des que es va començar a elaborar
l’enquesta, l’any 2001. 

Es puntua amb un 4,78 sobre un total de
10,00 l’economia catalana i amb un 4,99 la
de tot l’Estat, mentre que en la passada en-
questa els valors foren, respectivament,
d’un 5,04 i d’un 5,27. 

La caiguda dels índexs ha estat similar a
Catalunya i a Espanya, per la qual cosa el
diferencial entre tots dos no ha experi-
mentat canvis significatius els darrers
mesos.  

Estat actual de l’economia

Situació econòmica (hivern 2008)
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Situació de l’economia catalana
“Creus que la situació actual de l’economia catalana és ara millor, igual o pitjor que fa un any?”

Situació % de col·legiats
economia 2008 2007 2006 2005 2004
catalana  Feb.  Oct.  Juny  Feb.  Oct.  Juny  Feb.  Oct.  Juny  Feb.  Oct.  Juny Tendència

Millor 2,0 3,8 11,1 15,6 13,1 9,0 10,8 11,4 5,8 9,4 7,3 7,8

Igual 22,2 40,1 55,9 55,9 51,8 55,7 49,5 49,9 47,3 51,5 47,9 50,0

Pitjor 75,5 55,5 32,8 27,9 34,5 35,0 39,0 38,2 46,1 38,3 44,1 41,5

No tenen 
opinió 0,3 0,6 0,2 0,6 0,6 0,3 0,7 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (1.026) (958) (972) (1.027) (1.044) (933) (867) (856) (853) (940) (943) (885)

Millor Igual 

Pitjor No tenen opinió 

% de col·legiats

0,3
2,0 22,2

75,5

Evolució de la situació econòmica de Catalunya

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

Situació % de col·legiats
economia 2008 2007 2006 2005 2004
catalana  Feb.  Oct.  Juny  Feb.  Oct.  Juny  Feb.  Oct.  Juny  Feb.  Oct.  Juny Tendència

Millor 18,2 21,0 25,8 26,6 23,5 26,2 23,6 27,0 23,9 24,0 24,1 25,0

Igual 48,5 56,5 56,8 58,6 58,7 57,2 57,7 54,8 57,7 57,0 58,2 57,3

Pitjor 32,8 21,9 17,3 14,6 17,0 16,4 18,3 18,0 18,0 18,8 17,6 17,6

No tenen 
opinió 0,5 0,6 0,1 0,2 0,8 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (1.026) (958) (972) (1.027) (1.044) (933) (867) (856) (853) (940) (943) (885)



Tot i que les deficiències de les infraestructu-
res i comunicacions han continuat essent
el principal problema que té l’economia ca-
talana, la preocupació per la inflació i pel
preu del petroli i carburants ha augmentat
notablement.

Com és tradicional, el problema més im-
portant que té l’economia catalana és l’es-
tat de les infraestructures i comunicacions,
cosa que indica el 72,4% dels col·legiats. 

A continuació, s’ha d’esmentar la inflació,
assenyalada per un 65,4% dels economis-
tes, seguida pel preu del petroli i carbu-
rants, apuntada per un 40,5% dels qui

han contestat. Altres problemes a desta-
car són, segons ordre d’importància, la
manca de reformes estructurals i la fe-
blesa de la demanda interna (35,7% i
22,0%, respectivament). La resta de difi-
cultats són citades per menys d’un 14%
dels economistes.

Els darrers mesos s’ha produït un incre-
ment força significatiu de la preocupació
dels col·legiats per la inflació i per l’evolu-
ció del preu del petroli i carburants. 

El primer d’ells fou apuntat per un 23,9%
dels economistes en la passada enquesta
del mes d’octubre i ara és indicat per un
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Problemes de l’economia catalana
“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment l’economia catalana?”

Situació % de col·legiats
economia 2008 2007 2006 2005 2004
catalana       Febrer   Octubre   Juny Febrer   Octubre   Juny Febrer   Octubre   Juny Febrer   Octubre   Tendència

Infraestructures i
comunicació 72,4 79,2 77,7 76,4 67,1 62,9 66,1 62,0 62,1 63,5 62,0

Inflació 65,4 23,9 27,9 34,5 52,4 51,7 58,8 35,5 39,5 38,7 35,5

Preu del petroli
i carburants 40,5 26,3 21,3 19,6 42,7 63,0 42,5 65,2 49,4 31,0 65,2

Manca reformes 
estructurals 35,7 51,5 54,0 51,9 44,4 37,4 41,6 41,9 39,5 43,8 41,9

Feblesa demanda
interna 22,0 22,1 13,8 12,9 9,3 6,3 10,2 10,5 12,7 12,8 10,5

Costos laborals 13,9 20,6 25,9 24,7 23,9 19,5 20,7 22,1 23,6 24,9 22,1

Cotització 
dòlar-euro 13,4 17,4 15,3 10,8 5,3 5,4 3,0 5,7 15,6 23,0 5,7

Feblesa demanda
estrangera 7,9 10,5 15,6 18,3 15,6 18,8 18,0 19,2 18,8 20,0 19,2

Atur 5,1 7,3 5,9 5,6 6,1 7,3 7,0 9,4 10,2 13,9 9,4

65,4%, alhora que el segon va ser citat per
un 26,3% l’octubre i en la present consulta
és assenyalat per un 40,5%. 

De la resta de problemes apuntats pels
col·legiats, cal destacar els relatius a quatre
temàtiques. En primer lloc, els tipus d’in-
terès, la crisi hipotecària i el mercat de
l’habitatge. D’altra banda, la manca de
confiança en l’actuació política. També, les
deficiències dels factors competitius de l’e-
conomia, com la innovació i tecnologia, la
productivitat, i el capital humà. I, final-
ment, el dèficit fiscal que pateix Catalunya
i les relacions amb la resta de l’Estat (fi-
nançament, inversions...). 

Problemes de l’economia catalana

5

5,4

5,8

6,2

6,6

6,59 6,34

6,06 5,07
6,19

6,03

5,74

Desviació estàndard relativa a l'economia catalana (febrer 2008): 1,5
Desviació estàndard relativa a l'economia espanyola (febrer 2008): 1,5

5,70

5,34va
lo

ra
ci

ó 
0 

-1
0

5,60

5,37

5,72

5,62

5,86

5,66
5,56

6,03

5,43

5,99

5,74

5,91

5,41

5,92

5,29

5,95

5,42

6,08

5,51

5,89

5,59
5,41

5,20

5,45

5,25

5,48

5,28 5,27

4,6

4,99

4,78

5,04

Economia catalana Economia espanyola

Oct. 01
(resultats)

Febr. 02
(resultats)

Juny 02
(resultats)

Oct. 02
(resultats)

Febr. 03
(resultats)

Juny 03
(resultats)

Oct. 03
(resultats)

Febr. 04
(resultats)

Juny 04
(resultats)

Oct 04
(resultats)

Febr. 05
(resultats)

Febr. 06
(resultats)

Juny 05
(resultats)

Oct 05
(resultats)

Juny 06
(resultats)

Oct 06
(resultats)

Feb 07
(resultats)

Juny 07
(resultats)

Oct 07
(resultats)

Feb 08
(resultats)

4,2

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



Perspectives 
sobre l’economia 
els propers mesos
Els propers mesos la situació econòmica
empitjorarà segons la majoria dels col·le-
giats.

Un 61,7% dels col·legiats estima que l’eco-
nomia catalana experimentarà un empitjo-
rament a curt termini, mentre que un
31,8% creu que no es produiran canvis i
només un 5,7% anticipa una millora. 

Així, s’espera un deteriorament de l’econo-
mia del Principat de forma bastant majoritària.

L’anterior es veu corroborat per l’índex de
confiança dels economistes, que palesa un
descens d’aquí al final de l’exercici, seguint
la tendència baixista iniciada l’estiu passat.
Es puntua amb un 4,46 sobre un total de

10,00 la situació de l’economia del Princi-
pat a les acaballes de l’any (0,32 punts
menys que en l’actualitat) i amb un 4,65 la
del conjunt de l’Estat (0,34 punts menys).
El diferencial entre els dos índexs seguirà
essent favorable per a Espanya, amb una
distància entre ells igual a l’actual.

Efectes del nou 
Pla General Comptable
Prop de dues terceres parts dels economistes
creuen que el nou Pla General Comptable mi-
llora la informació financera de les empreses.

Un 64,8% dels col·legiats opina que el nou
Pla General Comptable millorarà la qualitat
de la informació financera de les empreses,
si bé destaquen els qui creuen que la mi-
llora serà reduïda (un 58,0%). Per la seva
part, el 35,2% restant estima que no hi
haurà millora i que tot seguirà igual.

“Creus que amb el nou Pla General Comp-
table es millora la qualitat de la informació
financera de les empreses?”

Postura de les 
autoritats monetàries
espanyoles
Gairebé el 65% dels economistes opina
que les autoritats monetàries espanyoles
haurien de donar suport a la reducció
dels tipus d’interès davant del Banc Cen-
tral Europeu.

Un 64,8% dels col·legiats creu que actual-
ment la postura de les autoritats monetàries
espanyoles davant de les properes reunions
del Banc Central Europeu hauria de ser la
de reduir els tipus d’interès, per tal de fer
front a la desacceleració econòmica. 

No obstant això, un 26,0% creu que, al
contrari, s’haurien d’augmentar els tipus
per afrontar la pujada de la inflació.

“Quina creus que hauria de ser actualment
la postura de les autoritats monetàries es-
panyoles davant de les properes reunions
del Banc Central Europeu?”
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“Creus que l’economia catalana millorarà,
continuarà igual o empitjorarà en el quart
trimestre (octubre-desembre) de l’any”

Millorarà 

Empitjorarà

Continuarà igual

No tenen opinió 

% de col·legiats

31,8

0,8

61,7

5,7

Sí, millorarà molt Sí, millorarà un mica

No, seguirà igual

% de col·legiats

58,0

35,2
6,8

Reduir el tipus d’interès per fer front a la desacceleració econòmica.

Augmentar els tipus d’interès per fer front a la pujada de la inflació.

No tinc opinió.

% de col·legiats

9,2

64,8
26,0



Mesures per reactivar
l’economia
Augmentar les inversions estatals en obres
públiques, millorar l’eficiència del sector
públic i introduir reformes estructurals
haurien de ser les principals accions a
prendre per reactivar l’economia.

Un 55,8% dels col·legiats opina que la me-
sura més important que caldria prendre
per reanimar l’economia és augmentar les
inversions de l’Estat en obres públiques.
Aquesta mesura, haurien de seguir-la la
millora de l’eficiència del sector públic i la
introducció de reformes estructurals (mer-
cat laboral, liberalització del sòl...), segons
un 52,7% i un 51,7% dels economistes, res-
pectivament. 

Altres accions que caldria dur a terme se-
rien, segons ordre d’importància, la dismi-
nució dels tipus impositius de l’IRPF,
l’ampliació de les desgravacions específi-
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“Davant de les properes eleccions generals del mes de març, quines creus que haurien de
ser les mesures a prendre per reactivar l’economia?”

Mesures % de col·legiats

Augmentar les inversions de l’Estat en obres públiques 55,8

Millorar l’eficiència del sector públic 52,7

Introduir reformes estructurals (mercat laboral, liberalització del sòl) 51,7

Disminuir els tipus impositius de l’IRPF 36,5

Ampliar les desgravacions específiques a les inversions productives 33,3

Reduir l’Impost de Societats 31,7

Amortització fiscal lliure dels actius no corrents 6,4

Amortització fiscal lliure
dels actius no corrents

Reduir l’Impost de Societats

Ampliar les desgravacions específiques
a les inversions productives

Disminuir els tipus de l’IRPF

Introduir reformes estructurals

Millorar l’eficiència
del sector públic

Augmentar les inversions
de l’Estat en obres públiques

Assalariats
Empresaris
i autònoms Mitjana

0 10 20 30 40 50 60

% de col·legiats
70 80

Aturats

ques a les inversions productives, i la re-
ducció de l’Impost de Societats (36,5%,
33,3% i 31,7%, respectivament).

També s’han d’esmentar les possibles me-
sures a prendre en matèria d’habitatge (am-
pliació de l’oferta a preus assequibles,

potenciació del nombre d’habitatges so-
cials, increment dels ajuts...) i en l’àmbit im-
positiu en sentit ampli (reducció d’impostos
en general, introducció d’un sistema fiscal
comú entre comunitats autònomes, dismi-
nució de les cotitzacions socials, supressió
de l’Impost de Successions i Donacions...).

Mesures per reactivar l’economia





El passat 9 de gener, Valentí Pich i Rosell
va ser nomenat nou president del Consell
General de Col·legis d’Economistes d’Es-
panya amb gairebé el suport de tots els de-
gans (32 vots de 33) reunits en assemblea
per tal d’elegir la nova presidència d’a-
questa institució per als propers tres anys.
El Consell General és una corporació de
dret públic, amb personalitat jurídica prò-

pia i plena capacitat per a l’acompliment
de les seves finalitats, integrada per tots els
Col·legis d’Economistes d’Espanya, i que té
com a finalitats principals l’ordenació de
l’exercici professional dels economistes, la
representació exclusiva del conjunt de la
professió, la defensa i protecció dels inte-
ressos professionals dels economistes i l’es-
tabliment d’intercanvis, acords o qualsevol
tipus de relació amb organitzacions simi-
lars o afins espanyoles o estrangeres, tant
d’àmbit nacional com supranacional, a més
de la coordinació i la prestació de serveis
dels Col·legis d’Economistes d’Espanya. 

Valentí Pich és soci director d’un despatx
professional de dimensió mitjana especia-
litzat en assessoria legal, tributària i audito-
ria, i soci fundador d’una firma d’auditoria
que agrupa cinc despatxos. També és pro-
fessor en màsters i cursos d’especialització
en diverses universitats sobre temes fiscals

i d’organització empresarial, així com autor
de llibres relacionats amb les seves espe-
cialitats. A més, és membre del consell de
redacció de la Revista Econòmica de Cata-
lunya, com també d’altres publicacions. El
nou president exercia fins ara de secretari
del Consell, va ser president del Registre
d’Economistes Assessors Fiscals des del
2001 fins al 2006 i membre de diverses
Juntes de Govern del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya i degà d’aquesta institució
des del 1995 fins al 2001.

Per a Valentí Pich, representar 45.000 per-
sones és quelcom que passa per damunt
d’un càrrec, és una responsabilitat. Possi-
blement, en la nova etapa, un dels reptes és
afinar més en la consecució d’interessos
propis com a col·lectiu professional i també

en els interessos de les diferents especialit-
zacions. Altres reptes són establir sinergies
entre els 33 col·legis professionals d’econo-
mistes a Espanya i aprendre a conviure
amb l’estructura del nostre estat, caracte-
ritzada per un desenvolupament per auto-
nomies.

Pich assumeix la presidència del Consell en
un moment que hi ha una actitud favorable
del paper que han de tenir els col·legis pro-
fessionals com a instruments de la societat
civil i com a garants de la qualitat de les
professions a Espanya, i que la institució
està ben posicionada i encaminada a afron-
tar els reptes que es presenten, com ara la
integració dels graduats universitaris, la in-
clusió de les societats professionals com a
col·legiats i el fet d’ajudar les empreses a
fer l’adaptació al nou Pla General de Comp-
tabilitat, entre d’altres. Igualment, el Consell
ha fet un gran esforç els darrers anys per

millorar la prestació de serveis als econo-
mistes, mitjançant els col·legis d’economis-
tes respectius, tot i la dificultat deguda al
gran volum d’especialitzacions professio-
nals, per tant la nostra voluntat és la d’ofe-
rir serveis orientats a cada especialització
tot seguint les normatives europees vigents.
D’altra banda també, tot i que el concepte
d’economista està ben considerat per la so-
cietat en general, manca encara reforçar
la visió de col·lectiu. 

El Consell General d’Economistes d’Es-
panya ha col·laborat en la creació del nou
Pla General Comptable aportant sentit

comú i no fent demagògia, oferint propos-
tes de millora que en molts casos s’han
acabat aplicant. Potser hauríem estat més
satisfets si l’aplicació del nou Pla General
de Comptabilitat s’hagués datat a l’octubre,
però no va ser possible. Ara ens preocupa el
període d’adaptació empresarial i, en
aquest sentit, estem dedicant molts esforços
a divulgar la metodologia del nou Pla Ge-
neral de Comptabilitat i a establir plans de
formació competents.

Els reptes del Consell respecte de la nova
Declaració de Bolonya, que té prevista la
seva implantació a partir del 2010, és seguir
aquest tema de molt a prop, estar a prop de
les universitats per poder acompanyar-les en
l’establiment d’aquells graus que més s’adap-
tin a la realitat professional i estar també al
costat dels nous graduats per poder-los orien-
tar i integrar professionalment.

A nivell internacional, no existeix un model
únic d’organització de la nostra professió pel
que fa a l’agrupació de tots els professionals
economistes. El Consell, els últims cinc anys,
ha entrat a formar part de diferents organit-
zacions internacionals, la qual cosa ha per-
mès disposar de tota la informació, participar
en temes fiscals, en aspectes de formació
econòmica i jurídica. El nostre objectiu és si-
tuar-nos a prop de les grans decisions en
matèria econòmica a nivell internacional.
Finalment, la societat en general i especial-
ment els economistes han pogut observar
les diferents actuacions del Consell Gene-
ral de Col·legis d’Economistes d’Espanya
vers la Reforma Mercantil, Comptable, Fis-
cal, la nova Llei Concursal, la Societat de la
Informació... amb la informació de totes
aquelles lleis que tenen relació amb les di-
ferents activitats econòmiques. 

Elvira Garcia
Gabinet de Comunicació

Col·legi d’Economistes de Catalunya
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Notícies

Valentí Pich ha estat nomenat nou president 
del Consell General de Col·legis d’Economistes
d’Espanya

Estem dedicant molts esforços a divulgar la metodologia del nou 
Pla General de Comptabilitat i a establir plans de formació competents 

Un dels reptes de la nova etapa és afinar més en la consecució 
d’interessos propis com a col·lectiu professional i també 
en  els interessos de les diverses especialitzacions.



L’any 2007 ha estat un exercici marcat es-
pecialment per la incertesa dels mercats fi-
nancers. Aquesta incertesa s’ha palesat en
les diverses previsions que han emès els
experts que formen part del panel de l’Ín-
dex d’Expectatives Borsàries dels Econo-
mistes (IEBE).

Primer trimestre del 2007

L’IEBE del primer trimestre de 2007 pre-
veia que l’IBEX-35 tancaria al voltant dels
14.690 punts en l’escenari més optimista.
L’IBEX va tancar finalment en els 14.641
enters, mostrant l’encert de l’IEBE davant
un trimestre sempre difícil de preveure.
Aquest trimestre va estar marcat per una
continuïtat dels bons resultats empresarials
i uns tipus d’interès baixos que permetien
ser optimistes durant els primers mesos de
l’any.

Segon trimestre del 2007

El segon trimestre l’IEBE va emetre un
valor provisional de 15.000 punts, i una
vegada més va encertar de manera gairebé
exacta el tancament del selectiu espanyol,
que va tancar finalment en 14.892 punts. 

No obstant això, els experts de l’IEBE van
fer menció especial del fet que, tot i con-
tinuar una tendència alcista de l’IBEX-35,
hi havia certs factors de risc que no es re-
collien en les cotitzacions actuals. D’una
banda es va deixar constància dels riscs
geopolítics i de l’altra de l’elevat grau de
palanquejament de les empreses que ha-
vien dut a terme les operacions corporati-
ves recents. Efectivament, estàvem assistint
a un escenari en el qual les compres d’em-
preses es realitzaven amb finançament
aliè, en lloc de recórrer al finançament
propi o a permutes d’accions, la qual cosa
posava sobre la taula un factor de risc la-
tent encara no recollit per les borses. 

Tercer trimestre del 2007 

El tercer trimestre de l’any, l’IEBE preveia
un tancament de l’IBEX-35 al voltant dels
15.000 punts, si bé deixant constància que

en el pitjor escenari podria tancar en els
14.400. Aquest extrem tan pessimista, si
tenim en compte l’evolució alcista fins el
moment, es justificava pels factors d’incer-
tesa arrossegats del segon trimestre, alhora
que es van afegir nous factors que posaven
una veu d’alarma en la situació del sector
immobiliari. Efectivament, després d’uns
quants mesos es començava a palesar un
alentiment en el ritme de creixement d’a-
quest sector. Aspectes com l’allargament del
període de venda de l’habitatge i l’estanca-
ment dels preus del mercat de segona mà.

Però a banda d’aquestes variables, de ma-
nera íntimament relacionada amb la desac-
celeració dels preus del sector immobiliari,
sorgeix la crisi financera de les conegudes
subprime, és a dir, les hipoteques d’alt risc.
La crisi esclata als Estats Units però no
tarda a traslladar-se a les economies euro-
pees. Les institucions financeres europees
es veuen afectades per la compra de titu-
litzacions hipotecàries als bancs ameri-
cans, fins al punt que encara en aquest
moment no hi ha plena transparència
sobre les entitats més afectades.

La borsa s’encomana d’una crisi que con-
trasta amb els indicadors fonamentals de
l’economia espanyola, que aleshores no
mostraven símptomes alarmants que po-
guessin fer pensar en quelcom més enllà
d’una crisi estrictament borsària. Després
d’unes setmanes de caiguda pronunciada
de la borsa espanyola, l’IBEX tanca final-
ment en els 14.576 punts, la qual cosa no
deixa de ser un èxit més de l’IEBE, que
havia previst un valor de 14.400 en el ves-
sant més pessimista.

Quart trimestre del 2007

L’IEBE del quart trimestre preveu una re-
cuperació de l’IBEX cap al voltant dels
15.000 punts al desembre del 2007.
Aquesta previsió va resultar molt contro-
vertida en els mitjans de comunicació, ja
que es fa en un moment d’autèntica des-
confiança en els mercats borsaris i justa-
ment quan l’IBEX presentava una
volatilitat molt pronunciada. Malgrat això,
els experts del panel de l’IEBE es ratifi-

quen en aquesta previsió que va resultar
clarament triomfadora.

D’aquesta manera, l’IBEX assoleix una tra-
jectòria de recuperació que permet tancar
l’exercici 2007 en els 15.182 punts, gairebé
en el valor exacte previst per l’IEBE.

L’any 2007 va deixar un balanç positiu que
va acumular una revalorització del 7,3%
del principal índex borsari espanyol, si
més no amb una gran incertesa de quina
seria la reacció de cara a l’any 2008.

Dra. Montserrat Casanovas
Dr. Alfons Fernández
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Programa expo CO2

El Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya ha arribat a un acord amb la
fundació Fòrum Ambiental per a
l’aplicació d’un 30% de descompte
als col·legiats en les inscripcions de
l’Expo CO2 que se celebrarà els
dies 7 i 8 d’abril a la Casa Llotja de
Mar (al passeig d’Isabel II, núm. 1),
de Barcelona.

Si voleu més informació podeu
consultar, en la web del Col·legi,
l’apartat de la Comissió d’Economia
i Sostenibilitat, i també visitar la pà-
gina www.expoco2.org.



Una de les àrees econòmiques en què centra
gran part de la seva activitat és el procediment
concursal. Segons la seva opinió, quines con-
seqüències creu que ha ocasionat la llei con-
cursal a les empreses i als economistes que es
dediquen a l’assessorament en la matèria?
Les empreses encara no han acabat d’entrar
en l’anàlisi del concurs a causa de la situa-
ció econòmica favorable que hem viscut
fins l’exercici passat, i el nombre de proce-
diments no ha estat important. A més, la
grandària de les empreses que han acusat
crisis pròpies o sectorials i la desconfiança,
per raons històriques, en el procediment,
ha comportat que les empreses que han
decidit acudir a concurs hagin estat les que
no tenien opcions de continuïtat en el mer-
cat perquè eren negocis obsolets i/o per in-
capacitat de pagar tots els deutes ni tan sols
a través d’un conveni amb els creditors. Per
tant, el concurs s’ha utilitzat fonamental-
ment per liquidar les empreses. Veurem en
aquests propers exercicis quin és el nivell
d’utilització del concurs i com el plantegen
els empresaris que ja coneixen amb major
rigor el procediment.
Quant als economistes dedicats a la recon-
ducció d’empreses i a l’elaboració i imple-
mentació de plans de viabilitat, troben en
la llei concursal un nou instrument que pot
ajudar les empreses viables amb proble-
mes financers a sortir de la seva situació.

En funció del que ha dit, quin creu que és el
paper de l’economista davant la llei concursal?
L’economista pot ocupar dos papers fona-
mentals:
– D’una banda, pot actuar en fase precon-

cursal en funcions d’assessorament i pre-
paració de la part econòmica del concurs,
i també actuant en el concurs mateix realit-
zant el seguiment i control diari del procés.

– D’altra banda, té un paper essencial com
a part integrant de l’administració con-
cursal, en què la llei li assigna funcions
clau en el procés.

Em pot explicar quin és el contingut de
l’activitat de l’economista com a admi-
nistrador concursal?
L’economista porta el pes de l’àrea econò-
mica del concurs, sobretot quan actua en
substitució del deutor-empresari. Les seves
funcions, a banda d’intervenir les opera-
cions del deutor-empresari, també in-
clouen una diversitat d’actuacions com
poden ser les negociacions laborals, el
control de la liquiditat del sistema, la revi-
sió de les propostes de conveni en base al
pla de viabilitat presentat, la preparació del
pla de liquidació a les empreses que no
poden continuar en el mercat i la com-
plexa part d’anàlisi de les causes de la crisi
per procedir a realitzar el delicat informe
de qualificació del concurs.

Pel que vostè diu, sembla que és una
activitat molt complexa. 
Doncs francament sí. I no només complexa
sinó també amb bastant risc. Les decisions
i actuacions de l’administració concursal
s’esdevenen en la majoria dels casos en un
àmbit de gran turbulència que fa que s’ha-
gin de prendre decisions en poc temps i no
sempre disposant de la informació necessà-
ria. La complexitat és lògica, atès que es
tracta d’intervenir o gestionar un procés de
crisi en el seu pitjor moment i havent de
preparar l’informe de l’administració con-
cursal en un termini de temps relativament
curt, quelcom que requereix, a més, gran
aportació de recursos del despatx.

Així, creu que el paper de l’economista
com a administrador concursal pot
ajudar a superar aquestes situacions
de crisi?
L’experiència ens demostra que, en les em-
preses viables amb problemes financers, sí.
Té una funció que dóna seguretat als credi-
tors ja que, en reduir les asimetries d’informa-
ció entre els agents i veure l’ombra del jutge
darrere de l’administració concursal, incre-
menta el nivell de confiança i permet que es
pugui arribar a un conveni amb més facilitat.

Amb l’experiència d’aquests tres anys
creu que s’hauria de modificar la llei
concursal?
Ja s’ha comprovat que hi ha qüestions que
haurien de ser ajustades. Per exemple, els
honoraris de l’administració concursal no
s’ajusten a la realitat; a més, convindria
aclarir tot allò referent a les responsabilitats
de l’administració concursal, i aclarir les di-
ferents interpretacions respecte a la classi-
ficació de crèdits, entre d’altres. Però, al
meu parer, existeix una qüestió veritable-
ment important, que seria separar en una
llei diferent i específica la proposta antici-
pada de conveni a fi de no posar al mateix
sac del concurs tant les empreses viables
com les no viables o discutiblement viables. 

Quines creu que han estat les aporta-
cions del Col·legi d’Economistes en el
desenvolupament d’aquesta nova acti-
vitat d’administració concursal?
El Col·legi ha apostat clarament per dotar
els economistes d’una metodologia i unes
normes deontològiques que permeten en-
dinsar-se en la realització d’aquesta activitat
amb unes bases mínimes que n’afavoreixen
el desenvolupament d’una forma coherent.
És l’únic Col·legi que va apostar per això
des del principi, i que ha estat reconegut
tant pels jutges com per tots els agents que
intervenen en el procediment.

Com a director del curs d’administra-
ció concursal, creu que cobreix les ex-
pectatives esperades? 
Potser no em correspon a mi respondre
aquesta pregunta per ser part interessada.
Amb tot, aquest any s’ha de ressaltar que el
curs es fa de comú acord i en conjunt amb
el Col·legi d’Advocats de Barcelona, i que
ha tingut un gran èxit, fins i tot hi ha llista
d’espera. Crec que aquesta visió d’ambdós
col·legis sobre l’activitat d’administració
concursal ha estat un gran avenç.

Vol afegir alguna cosa més?
Veient la nebulosa que hi ha sobre l’econo-
mia plantejaria dos desitjos: que només
existeixin els concursos necessaris i que la
majoria d’ells es gestionin de manera que
permetin la continuïtat de les empreses i
dels llocs de treball. 

Elvira Garcia
Gabinet de Comunicació del CEC
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Gent de casa

Entrevista a Joan Rojas
Premi al Despatx Professional
de l’any 2007



Emili Gironella és l’auditor amb més
anys d’antiguitat professional d’Es-
panya. Començà el seu exercici al
1967 i en aquests més de quaranta
anys ha passat per totes les categories
professionals existents: ajudant, semi-
sènior, sènior, supervisor, gerent i soci. 

Al llarg de la seva vida, també ha ocu-
pat nombrosos càrrecs institucionals
com el de president a Catalunya de
l’Institut de Censors Jurats de Comptes
d’Espanya (1980-82), vocal del Comité
de Normas y Procedimientos de Audi-
toría del Registro de Economistas y Au-
ditores (REA) del Consejo General de
Colegios de Economistas de España
durant 13 anys i vocal del Comitè de
Formació del REA durant 4 anys.  

Fins al moment, compta amb la publi-
cació de tres llibres i ha escrit nombro-
sos articles en matèria d’auditoria
comptable. 

Quins han estat els canvis legals més im-
portants en matèria d’auditoria que ha
viscut al llarg d’aquests quaranta anys?
Sens cap mena de dubte, els canvis més
importants han estat la publicació de la Llei

d’Auditoria de Comptes i la creació de l’I-
CAC. Abans d’aquesta llei, a Espanya l’au-
ditoria era voluntària, i després es va
convertir en obligatòria per a les empreses
que superen uns paràmetres determinats,
que són moltes.

Vostè col·labora estretament amb el
Col·legi d’Economistes de Catalunya i
al mateix temps és membre del Consell
Assessor d’ACCID. Quins avantatges
suposa per a l’economista formar
part d’institucions professionals?
L’avantatge és la informació sobre molts
fets i situacions relacionats amb l’activitat
professional, la gran quantitat de cursos de
formació impartits i l’empara legal que pro-
porcionen.

A què atribuiria la percepció genera-
litzada que els economistes estan molt
presents en temes d’auditoria?
L’auditoria de comptes és una sortida
molt lògica per als economistes per la
seva formació acadèmica en temes em-
presarials. D’altra banda, no pot deixar
indiferent el fet que anualment les firmes
d’auditoria sol·liciten al mercat un interes-
sant nombre de joves acabats de llicen-
ciar per treballar.

En la IX edició de la Jornada dels Eco-
nomistes va rebre el Premi al Despatx
Professional de l’Any. Segons la seva
opinió, quin és el valor diferencial que
l’ha fet mereixedor d’aquest premi?
Sempre he estat un entusiasta de la forma-
ció. Penso que l’exercici de qualsevol acti-
vitat professional requereix necessàriament
estar al dia de totes les novetats que l’en-
volten. He col·laborat intensament amb el
Col·legi des de fa trenta anys en aquesta
faceta tan important. Penso que el Col·legi
ha valorat la meva contribució personal
perquè tothora he acceptat els reptes que
se m’han fet, fins i tot els més difícils.

Vostè va fer una tesi sobre “Els infor-
mes d’auditoria de comptes als Estats

Units”. Apliquem criteris americans a
les auditories catalanes? Per exemple? 
El model espanyol d’informe d’auditoria de
comptes anuals és una còpia del dels  Es-
tats Units, amb petites modificacions que
no alteren substancialment l’essència del
que pretén transmetre. Addicionalment, la
metodologia utilitzada per realitzar la feina
també és la mateixa. Per tant, podem afir-
mar sense por d’equivocar-nos que tant la
feina com els informes són pràcticament
idèntics.

En el context econòmic actual a Cata-
lunya, quins són els obstacles que con-
sidera que es poden trobar les
empreses a l’hora d’auditar els seus
comptes anuals? 
Actualment no veig obstacles per part de
les empreses en el seu procés d’auditar els
comptes anuals. Ja fa tants anys que es fan
auditories al nostre país que seria impensa-
ble pensar en l’existència de fets o cir-
cumstàncies que creessin problemes en la
seva aplicació. Un altre tema ben diferent
és l’opinió de l’auditor en aquelles empre-
ses que estan en crisi i que presenten una
situació financera o patrimonial delicada.
Però això són figues d’un altre paner.

Atenent a la seva tasca docent al llarg
de molts anys, i actualment a la Uni-
versitat Pompeu Fabra, quin consell
professional donaria als estudiants
que estan a punt de llicenciar-se i/o
als recentment titulats?
El meu consell professional i acadèmic
sempre és el mateix. Qualsevol llicenciat
s’ha de conèixer a si mateix per “intentar”
esbrinar quines són les seves qualitats i
què és el que vol a la vida: ser funcionari,
assessor fiscal, auditor, consultor, treballar
en una empresa, professor universitari, etc.
El primer és saber el que vol i després co-
nèixer-se a si mateix per veure si la seva
personalitat, manera de ser, enfocament de
la vida, voluntat, etc., el capaciten per a
una feina determinada. Cal recordar que el
més important a la vida és aprendre a ser
feliç, i la feina que es fa, en la qual es
passa una part important de la vida, ha de
contribuir a aquesta felicitat. Aquest és el
secret autèntic. Aprendre a ser feliç a tota
hora.

Elvira García 
Gabinet de Premsa del CEC
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NORMAS GENERALES

LEY ORGÁNICA 14/2007, DE 30 DE NOVIEMBRE
(BOE 01-12-2007) [REF. CISS LE245906]
De reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
• Materias afectadas: IRPF, Patrimonio, IVA, Impuestos Espe-
ciales, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales,
Tributos estatales sobre el juego y Recursos y reclamaciones.

LEY 51/2007, DE 26 DE DICIEMBRE
(BOE 27-12-2007) [REF. CISS LE246338]
De Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
• Materias afectadas: IRPF, I. Sociedades, No residentes, IVA,
Impuestos Especiales, Transmisiones Patrimoniales, IBI, IAE y
Tasas estatales.

IRPF

LEY 35/2007, DE 15 DE NOVIEMBRE 
(BOE 16-11-2007) [REF. CISS LE245655]
Se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de
pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción.

ORDEN EHA/3352/2007, DE 19 DE NOVIEMBRE 
(BOE 20-11-2007) [REF. CISS LE245709]
Se aprueban el modelo 140, de solicitud del abono anticipado
de las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas por maternidad y por nacimiento o adopción, y el modelo
141, de solicitud del pago único por nacimiento o adopción de
hijo, se determina el lugar, forma y plazo de presentación de los
mismos y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, por
la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico fi-
nanciero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

ORDEN EHA/3435/2007, DE 23 DE NOVIEMBRE 
(BOE 29-11-2007) [REF. CISS LE245846]
Se aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124,
126, 128 y 300 y se establecen medidas para la promoción y
ampliación de la presentación telemática de determinadas au-
toliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informati-
vas de carácter tributario.
• Otras materias afectadas: IVA, Sociedades y No residentes.

ORDEN EHA/3462/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE 
(BOE 30-11-2007) [REF. CISS LE245873]
Se desarrollan para el año 2008, el método de estimación obje-
tiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régi-
men especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Otras materias afectadas: IVA.

REAL DECRETO 1648/2007, DE 14 DE DICIEMBRE 
(BOE 15-12-2007) [REF. CISS LE246111]
Se modifican el Reglamento de planes y fondos de pensiones
aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero y el
Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por
pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios,
aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre.
• Otras materias afectadas: Sociedades.

LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE 
(BOE 27-12-2007) [REF. CISS LE246339]
Se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante
la guerra civil y dictadura.

REAL DECRETO 1757/2007, DE 28 DE DICIEMBRE 
(BOE 31-12-2007) [REF. CISS LE246476]
Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de la
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de
30 de marzo, en materia de salario medio anual del conjunto
de contribuyentes, obligación de declarar y retenciones e in-
gresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo.

ORDEN APA/3692/2007, DE 23 DE NOVIEMBRE 
(BOE 18-12-2007) [REF. CISS LE246176]
Se fija para el año 2008 la renta de referencia.
• Otras materias afectadas: I. Sociedades.

SOCIEDADES

REAL DECRETO 1514/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE
(BOE 20-11-2007) [REF. CISS LE245708]
Se aprueba el Plan General de Contabilidad.

REAL DECRETO 1515/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE 
(BOE 21-11-2007) [REF. CISS LE245720]
Se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Me-
dianas Empresas y los criterios contables específicos para mi-
croempresas.

ORDEN ITC/3289/2007, DE 5 DE NOVIEMBRE 
(BOE 15-11-2007) [REF. CISS LE245641]
Se modifican los anexos del Real Decreto 1432/2003, de 21 de
noviembre, por el que se regula la emisión de informes motivados
relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a
efectos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por
actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.

LEY 41/2007, DE 7 DE DICIEMBRE 
(BOE 08-12-2007) [REF. CISS LE245988]
Se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mer-
cado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero,
de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependen-
cia y por la que se establece determinada norma tributaria.
• Otras materias afectadas: IRPF, Impuesto de matriculación,
Patrimonio, IVA, Transmisiones, Sucesiones, Aduanas y Tasas
estatales y locales.

LEY 47/2007, DE 19 DE DICIEMBRE 
(BOE 20-12-2007) [REF. CISS LE246214]
Se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
• Otras materias afectadas: IRPF

LEY 55/2007, DE 28 DE DICIEMBRE 
(BOE 29-12-2007) [REF. CISS LE246447]
Del cine.

RESOLUCIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2007 
(BOE 31-12-2007) [REF. CISS LE246513]
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el primer
trimestre natural del año 2008, a efectos de calificar tributaria-
mente a determinados activos.
• Otras materias afectadas: IRPF.

TRANSMISIONES PATRIMONIALES

ORDEN EHA/3745/2007, DE 14 DE DICIEMBRE 
(BOE 21-12-2007) [REF. CISS LE246240]
Se aprueban los precios medios de venta aplicables en la ges-
tión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
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Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
• Otras materias afectadas: Sucesiones y Donaciones, Patri-
monio e Impuesto Especial sobre Medios de Transporte.

IAE

ORDEN EHA/3814/2007, DE 18 DE DICIEMBRE 
(BOE 26-12-2007) [REF. CISS LE246302]
De delegación de la gestión censal del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas.

ORDEN EHA/3815/2007, DE 18 DE DICIEMBRE 
(BOE 26-12-2007) [REF. CISS LE246304]
Sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre Activida-
des Económicas.

IVA

REAL DECRETO 1466/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE 
(BOE 20-11-2006) [REF. CISS LE245707]
Se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de di-
ciembre, así como el Real Decreto 2538/1994, de 29 de
diciembre, por el que se dictan las disposiciones de desarrollo
del Impuesto General Indirecto Canario.
• Otras materias afectadas: IGIC.

ORDEN EHA/3434/2007, DE 23 DE NOVIEMBRE 
(BOE 29-11-2007) [REF. CISS LE245845]
Se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, mo-
delo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo
agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, corres-
pondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

RESOLUCIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2007 
(BOE 01-11-2007) [REF. CISS LE245437]
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Sobre procedimiento para la homologación de software de di-
gitalización contemplado en la Orden EHA/962/2007, de 10 de
abril de 2007.

IMPUESTOS ESPECIALES

ORDEN EHA/3482/2007, DE 20 DE NOVIEMBRE 
(BOE 01-12-2007) [REF. CISS LE245908]
Se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan
diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Espe-
ciales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Mino-
ristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden
EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el mo-
delo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor
Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se de-
terminan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación
por medios telemáticos.

IMPUESTO ESPECIAL MATRICULACIÓN

LEY 34/2007, DE 15 DE NOVIEMBRE 
(BOE 16-11-2007) [REF. CISS LE245654]
De calidad del aire y protección de la atmósfera.

GESTIÓN TRIBUTARIA

REAL DECRETO 1464/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE 
(BOE 20-11-2007) [REF. CISS LE245705]
Se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los
bienes inmuebles de características especiales.

RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 2007 
(BOE 21-11-2007) [REF. CISS LE245724]
Ministerio de Economía y Hacienda
Se delega la aprobación de las Ponencias de valores especiales
en los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria.

LEY 56/2007, DE 28 DE DICIEMBRE 
(BOE 29-12-2007) [REF. CISS LE246448]
De medidas de impulso de la Sociedad de la Información.

ORDEN EHA/3695/2007, DE 13 DE DICIEMBRE 
(BOE 19-12-2007) [REF. CISS LE246192]
Se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el
Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o varia-
ción de datos personales, que pueden utilizar las personas físi-
cas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo
y se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la
que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de
censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores.

ORDEN EHA/3916/2007, DE 26 DE DICIEMBRE 
(BOE 03-01-2008) [REF. CISS LE246576]
Se establece el procedimiento y las condiciones para la anula-
ción por la Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de los reci-
bos-NRC por ellas emitidos, correspondientes a los tributos de-
rivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias devengados
con ocasión de las importación de bienes (modelo 032).

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2007 
(BOE 15-01-2008) [REF. CISS LE246738]
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Se modifica la cuantía de las diligencias de embargo y determina-
dos aspectos de la Resolución de 14 de diciembre de 2000, por la
que se establece el procedimiento para efectuar por medios tele-
máticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades
depósito para diligencias de cuantía igual o inferior a 4.000 euros.

INSPECCIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 
(BOE 08-12-2007) [REF. CISS LE246003]
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Se aprueban los modelos de actas de la Inspección de los Tributos.

NORMATIVA FORAL

NAVARRA
LEY 48/2007, DE 19 DE DICIEMBRE 
(BOE 20-12-2007) [REF. CISS LE246215]
Se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se
aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comuni-
dad Foral de Navarra.
• Materias afectadas: I. Sociedades, IVA, I. Especiales e I.
Venta Minorista de Hidrocarburos.
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El manual d’organització i control de qualitat de tota firma
d’auditoria hauria d’agrupar en un apartat independent les fun-
cions que corresponen al segon soci en un encàrrec d’auditoria,
i com es determina en quines feines és necessària la participació
d’aquest segon soci. La majoria de comentaris recollits en
aquest article tenen el seu origen en la norma ISQC1 (Interna-
tional Standard Quality Control) i en la norma internacional
d’auditoria 220. Si bé en l’actualitat no es troba desenvolupat
en normes tècniques d’auditoria el paper del segon soci a Es-
panya, la CNMV ja ho està exigint per a tots els encàrrecs d’au-
ditoria d’empreses cotitzades, i és presumible que en un futur
no gaire llunyà s’emeti una norma tècnica que adopti o adapti
la NIA 220 a Espanya. 

En el cas de qualsevol treball de seguretat fet per a una em-
presa cotitzada (abast mínim de l’assignació) o d’interès públic
(abast recomanable)  i/o d’alt risc (criteri subjectiu a establir per
cada auditor), hauria d’assignar-se a l’encàrrec un segon soci (el
soci col·laborador) el paper del qual consisteix principalment a
revisar el treball i l’esborrany d’informe abans de la seva emis-
sió. L’objectiu és obtenir una avaluació objectiva dels judicis sig-
nificatius fets per l’equip de l’encàrrec (s’inclou el soci a càrrec
en l’àmbit de l’equip) i de les conclusions fetes en la formulació
de l’informe.

La política descrita en el paràgraf anterior no sols comprèn au-
ditories i revisions limitades, sinó també el que es denominen
“informes de comptador”, és a dir informes o informació per
a fullets relacionats amb l’emissió pública d’accions i altres ins-
truments financers.

En el cas de treballs per a clients d’alt risc, òbviament l’assignació
d’un segon soci es farà després d’haver qualificat el client com
d’alt risc. Aquesta qualificació normalment sorgeix de la primera
avaluació sobre l’acceptació del client, encara que també pot pro-
cedir d’un canvi d’apreciació del client pel soci a càrrec.

El revisor (segon soci) és un soci de la firma. Algunes empreses
d’auditoria ho instrumentalitzen en el seu manual de manera
que la funció recaigui en un soci d’una oficina diferent de la
del soci principal. Pot passar que es designi com a tal un gerent
amb prou experiència i coneixements tècnics que li permetin
fer el paper de soci encarregat de la feina. És clar que no és l’i-
deal, si bé és acceptable, sempre que aquesta circumstància es-
tigui prevista en el manual de la firma.

La designació del segon soci correspon a la direcció de la firma
(a l’òrgan o comitè establert amb aquest objectiu) i no ha d’es-
tar a les mans del soci a càrrec del treball per evitar qualsevol
possibilitat de conflicte d’interès. 

Addicionalment, i no pot ser d’una altra manera, ha de ser una
persona independent del client. El més habitual és que els dos
socis siguin de la mateixa oficina, i que la designació del segon
s’acordi en una reunió dels socis de l’oficina, si bé pot ser de-
signat igualment per un òrgan d’abast nacional. És convenient
deixar constància de les designacions, ni que sigui per comuni-
cació electrònica o per altres mitjans.

El soci a càrrec i el segon soci hauran d’acordar com es des-
envoluparà la intervenció d’aquest segon soci. També s’han
d’acordar els límits de la intervenció que pot dur a terme, i
s’ha de tenir en compte que no pot formar part de l’equip
de treball, encara que pugui ser consultat sobre temes de
l’encàrrec. 

La revisió se centrarà en els punts següents (vegeu-ne els de-
talls en el paràgraf 65 de la ISQC1 i en el paràgraf 40 de la
NIA 220):
– Avaluació de l’assignació de l’equip d’auditoria i independèn-

cia de la firma.
– Els riscos significatius identificats en el transcurs del treball i

el nivell d’adequació del seu tractament per part de l’equip de
treball.

– Els judicis fets respecte de la materialitat i quant als riscos
identificats en el punt anterior.

– Si s’han fet les consultes apropiades sobre afers que estiguin
subjectes a diferències d’opinió, si les hagués, altres temes
conflictius i les conclusions que han sortit de les consultes.

– La importància d’errors corregits i no corregits identificats en
el transcurs de l’auditoria i la seva resolució.

– Els temes a comunicar a la gerència i als administradors del
client i, quan sigui aplicable, a les entitats reguladores.

– Si els papers de treball seleccionats amb finalitats de revisió
reflecteixen d’una manera adequada la feina realitzada res-
pecte dels judicis significatius i si donen suport a les conclu-
sions tretes.

– La suficiència de l’informe a emetre.

L’abast de la revisió dependrà de la complexitat de l’auditoria en
qüestió i del risc que l’informe d’auditoria no sigui l’apropiat a
les circumstàncies. La revisió per part del segon soci no redueix
la responsabilitat del soci principal.

En el cas de revisions de treballs que no siguin auditories de
clients cotitzats, es poden incloure alguns dels punts esmentats
o bé tots, segons les circumstàncies.

L’informe només es pot emetre quan no hi ha diferències d’o-
pinió entre el soci a càrrec i el segon soci. Si existís una diferèn-
cia d’opinió entre ambdós, seria necessària la intervenció d’un
tercer soci col·laborador. 

En aquest cas, el més habitual és que el soci a càrrec de l’ofi-
cina faci el paper d’àrbitre, sempre que no estigués ja involu-
crat en l’encàrrec. En tot cas, si hi ha una diferència entre el
soci a càrrec i el segon soci, no es pot emetre l’opinió fins que
es resolgui la discrepància. 

La participació en el treball del segon soci es documentarà a
través d’un memoràndum, en el qual resumirà el treball que ha
fet, els punts conflictius identificats i les seves conclusions. 

Aquestes han d’incloure el seu vistiplau quant al treball i l’in-
forme a emetre. Una còpia de la memòria ha de formar part
dels papers de treball. Mitjançant la forma establerta per la
firma, el segon soci hauria d’autoritzar l’emissió de l’informe
definitiu, amb evidència del seu vistiplau.

En les firmes en què el nombre de socis no sigui suficient per
seguir els passos esmentats, caldrà acudir a la revisió externa,
bé per part d’un soci d’una altra firma d’auditoria, bé per part
del departament tècnic del REA (sol·licitant el servei amb ante-
lació suficient).

Per evitar qualsevol conflicte, és important que tots aquests as-
pectes estiguin previstos i correctament desenvolupats en el
manual de la firma.

Agustí Saubi Roca
Soci Horwath Auditores España, SL

Segon soci en un encàrrec d’auditoria





No
tic

iar
i d

’Ec
on

om
ia 

i S
os

ten
ibi

lita
t

El 26 de novembre es va estrenar a Tarragona, en primícia per
a Catalunya, la pel·lícula mediambiental The 11th Hour, nar-
rada i produïda per Leonardo DiCaprio i que fomenta un canvi
en la forma d’actuar de les persones, amb l’objectiu d’evitar la
destrucció del planeta. 

L’acte de projecció de la pel·lícula, que es passava per primera
vegada a Catalunya, va comptar també amb una taula rodona
amb Kenny Ausubel i Nina Simons, fundadors de Bioneers; Car-
les Castillo, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Mobilitat;
Josep Garriga, director de l’Oficina del Canvi Climàtic, i Carles
Mendieta, director de la Fundació Fòrum Ambiental. L’esdeve-
niment va ser organitzat per la Fundació Fòrum Ambiental i per
la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament
de Tarragona. La clausura fou a càrrec de l’alcalde de Tarra-
gona, Josep Fèlix Ballesteros.

Kenny Ausubel i Nina Simons, fundadors de Bioneers, van venir
a Catalunya per poder prendre part en la presentació de la pel·lí-
cula i participar en la taula rodona. Kenny Ausubel va voler des-
tacar durant la seva intervenció que: “No és la Terra la que té un
problema, som nosaltres els qui correm perill.” D’altra banda,
Nina Simons va recordar com és d’important l’educació i el paper
dels mitjans de comunicació en la formació pel respecte de la
Natura. Segons la fundadora dels pioners de la biologia, “cal
educar per poder actuar, connectar el moviment amb idees, dis-
ciplines, persones i xarxes. Per això ens cal l’ajuda dels mitjans
de comunicació i per això hem vingut a Catalunya”.

A The 11th Hour, Leonardo DiCaprio es posa davant de la cà-
mera per conscienciar la població del canvi climàtic i de fins a
quin punt s’està destruint el planeta. Seguint els passos d’Al
Gore i de la seva Una veritat incòmoda, DiCaprio ha reunit ex-
perts de tot el món, incloent Mikhail Gorbatxov, antic primer
ministre de la Unió Soviètica, el famós científic Stephen Haw-
king, l’antic director de la CIA R. James Woolsey i els experts de
disseny sostenible William McDonough i Bruce Mau, com
també més de cinquanta científics, pensadors i líders, entre els
més importants, que presenten els fets i parlen sobre els temes
més urgents a què s’enfronta el planeta.
La pel·lícula també dóna veu als Bioneers. Aquesta organització
es dedica a la propagació de solucions visionàries que permetin
restaurar els ecosistemes i tornar el poder a les comunitats hu-
manes. Kenny Ausubel, premiat com a millor emprenedor social,
és autor de diversos llibres, periodista, director de cine, líder i
fundador de l’organització, i intervé al documental aportant co-
neixements i saviesa sobre la possibilitat de trobar en la mateixa
natura els mitjans per salvar el planeta.

Els Bioneers estan canviant la Història tot passant de la separa-
ció a la connexió, del temor a l’esperança, de la destrucció a la
restauració. Bioneers reflecteix un moviment dedicat a crear les
condicions propícies per a la vida. Són part d’un gran moviment
mundial que vol crear un món sa, equitatiu, democràtic i divers.
Kenny i Nina han treballat junts des del 1987. Han rebut nom-
brosos premis, incloent el premi Global Green al Lideratge Me-
diambiental de la Comunitat i el premi Rainforest Action
Network pel Lideratge Mediambiental.

Els Bioneers tenen per objectiu incidir en les influències i ex-
pandir els seus coneixements utilitzant els mitjans de comuni-
cació per arribar a tota la societat. Pretenen que les seves
pràctiques siguin realment efectives creant connexions entre

idees i grups. Aquesta organització, que va néixer als EUA el
1990, compta amb un gran nombre de membres, va més enllà
de la conservació del planeta i se centra en la restauració de la
natura, utilitzant les lliçons de la mare Terra.            

Julio Panizo
Fundació Fòrum Ambiental

Notícies d’interès
– Algunes claus per a l’endemà de Bali (18-12-07 Revista Dipu-

tació).
– La Cimera de Bali arriba a la fase ministerial, i vol assentar les

bases d’un Kioto2 (10-12 El Mundo).
– El Canvi Climàtic preocupa i no ocupa (4-12-07 Cinco Días).
– Richard Sandor: pare del mercat de CO2, diu que la passió per

la sostenibilitat no és un ideal, sinó un objectiu empresarial
concret (21-1-08 ABC).

– Com crear una empresa sostenible (6-1-08 El Mundo).
– Les empreses assumiran el 85% del cost de frenar el Canvi

Climàtic (8-12-07 Cinco Días).
– El 23 de gener la UE va aprovar un ambiciós i concret paquet

de mesures pel canvi climàtic, entre les quals el 20% d'aug-
ment en l’ús d’energies renovables per al 2020 respecte del
2005; augmentar la producció de biocombustibles un 10%,
i reduir un 10% el nivell d'emissions de GEH en sectors com
ara transport i habitatge. (23-1-08 Cinco Días).

Esdeveniments
– El mes de gener es va posar en marxa PRTR Espanya, el nou

registre estatal d’emissions que substitueix l’EPER Espanya.
(19-12-08).

– El 14 de febrer, es va clausurar la Convenció Catalana de
Canvi Climàtic, en la qual es va fer públic el resultat de la par-
ticipació dels diversos sectors ciutadans, i els resultats dels ta-
llers. El Col·legi va participar en el “d’economia” i la secció de
“col·legis professionals”.

– La Cambra de Comerç de Barcelona va inaugurar la nova Fun-
dació Empresa i Canvi Climàtic.

– El 7 i 8 d’abril, a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, tindrà lloc
el tercer Congrés EXPO CO2, organitzat per la Fundació Fòrum
Ambiental i Cambra de Barcelona. Es recomana l’assistència pel
grau d’excel·lència de continguts econòmics de les edicions an-
teriors (el programa concret es pot consultar a la web).

Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat
Després de les festes nadalenques, ja ens hem posat en marxa
per acabar el primer document, presentat en la Jornada dels
Economistes. Si hi ha cap comissió interessada a ser-hi i encara
no hi és, que es posi en contacte amb nosaltres i la posarem al
dia. També s’ha començat a treballar en el grup que lidera el
Col·legi per al Congrés Nacional de Medi Ambient (CONAMA).
Si us interessen documents sobre aquests temes, els trobareu
penjats a la web.

Marta Roca i Lamolla
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

La Fundació Fòrum Ambiental i l’Ajuntament de Tarragona fan l’estrena
de The 11th Hour, en el marc de la Convenció de Canvi Climàtic
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alEl conveni com a solució del concurs
El passat 22 de novembre de 2007, el Grup de Treball dels Eco-
nomistes Administradors Concursals va organitzar, a la seu del
Col·legi a Barcelona, una tertúlia que, amb aquest títol, prete-
nia copsar les diferents experiències dels professionals assis-
tents. Com en altres ocasions, es va convidar un ponent; en
aquest cas, molt amablement va acceptar Pedro Franco Cor-
rons, advocat i administrador concursal; lletrat amb molta ex-
periència als Jutjats Mercantils de Barcelona.
L’acte va rebre la participació activa dels assistents, i va ser mo-
derat pel president del Grup de Treball i vocal del REFor, Raimon
Casanellas. Seguidament s’exposa una síntesi dels principals as-
pectes objecte de la tertúlia.

LA SOLUCIÓ NORMAL DEL CONCURS
Regulat al Capítol I del Títol V de la Llei Concursal i d’acord amb
la seva Exposició de Motius,“el Convenio es la solución normal
del concurso, que la ley fomenta con una serie de medidas
orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores…”, tot
plegat amb el ferm objectiu de preservar l’activitat professional
o empresarial del deutor.
Aquestes mesures van des de la proposta anticipada de conveni,
i el mateix conveni, a d’altres que a la vegada els afavoreixen,
com ara la continuïtat de les activitats amb empara judicial du-
rant la fase comú (art. 44 LC), la flexibilitat que la Llei atorga en
tot moment al deutor per reduir costos salarials (art. 64 LC) o la
regulació del contingut de les propostes de conveni. 

LA PROPOSTA ANTICIPADA DE CONVENI
Com a primera mesura de foment es destaca la proposta de
conveni anticipada, facultat que la Llei concedeix al deutor fins
que venci el termini de comunicació de crèdits, que haurà d’a-
companyar d’un seguit d’adhesions que superin la cinquena
part del passiu total (art. 106 LC). En aquest supòsit, que la Llei
prohibeix expressament a determinats concursats (art. 105 LC),
es poden obtenir beneficis importants: d’una banda, reduir
substancialment la durada global de l’expedient en tramitar-se
–atesa la possibilitat d’aprovar un conveni simultàniament a la
tramitació de la fase comú–, i de l’altra, superar els límits en
matèria de lleves i esperes establerts a l’art. 100 LC. 
Si bé es tracta d’una modalitat interessant, a la pràctica concursal
no es dóna gens, potser pel fet que la majoria d’empreses que
arriben a concurs sol·liciten l’expedient amb insuficiència d’actius
i en estat d’insolvència total i insuperable. Segons indiquen totes
les estadístiques, més del 95% dels expedients acaben en liquida-
ció del concursat. Tot i així, la majoria dels assistents van coincidir
en el fet que anticipar la decisió de presentar el concurs un cop
identificada la insolvència podria fomentar la conservació de les
empreses i de les seves activitats mitjançant figures àgils com ara
la proposta anticipada de conveni.

LA FASE DE CONVENI
La Llei procura agilitzar la tramitació de les propostes de con-
veni, i es poden mantenir les propostes anticipades a la junta de
creditors i presentar-ne de noves fins a 40 dies abans de l’asse-
nyalat per la junta. El contingut de les propostes de conveni
consistirà en proposicions de lleva o d’espera, o ambdues; però
les primeres no podran excedir de la meitat de l’import de cada
crèdit ordinari, ni les segones de cinc anys a partir de l’aprova-
ció del conveni; admetent-se fins i tot proposicions alternatives,
com ara les ofertes de conversió del crèdit en accions, partici-
pacions o quotes socials, o en crèdits participatius. La proposta
de conveni ha d’anar acompanyada d’un pla de pagaments, i
en el seu cas, d’un pla de viabilitat.
Tal com s’apunta a l’article 115 LC, l’Administració concursal ha
d’emetre un escrit d’avaluació sobre el contingut de les pro-

postes de conveni admeses a tràmit. Si bé la Llei no diu res més
sobre el contingut d’aquest informe, queda clar entre els assis-
tents que tan sols és una avaluació dels requisits formals de la
proposta, i per tant, no es tracta de preveure el futur de l’em-
presa concursada; en tot cas, seran els creditors els qui condi-
cionin la continuïtat del negoci, votant o no la proposta de
conveni, en la mesura que creguin en el projecte empresarial
implícit a la proposta.
Una de les particularitats en la tramitació de la fase normal del
conveni, com en la normativa anterior, és la celebració de la
clàssica junta de creditors.
A la junta, hi ha d’assistir obligatòriament l’Administració con-
cursal i el concursat, i hi tenen dret d’assistència els creditors
que figurin en la relació d’inclosos del text definitiu de la llista.
Els titulars de crèdits subordinats no tenen dret de vot, i els
acords en junta requereixen el vot favorable de la meitat del
passiu ordinari.
Com ja hem indicat, per aquesta fase, la Llei permet rehabilitar
les propostes de conveni anticipades no aprovades, a més de la
presentació de noves, tant per part del deutor mateix com dels
creditors afectats. Tot i així, per a aquests convenis ja és de
plena aplicació l’art. 100, limitant lleves i esperes.
Com a novetat important, destaca el quòrum de constitució de
la junta, fixat en el 50% del passiu ordinari, establint-se com a
efecte quan no s’hi arribi l’obertura automàtica de la fase de li-
quidació, atès que la Llei no dóna possibilitat d’una segona
junta.
A la pràctica però, s’està deixant en mans dels creditors la pos-
sibilitat de celebrar una segona junta, tal com ja ha estat acor-
dat en un dels Jutjats Mercantils de Barcelona. Aquest
assumpte genera prou controvèrsia entre els assistents; alguns
ho consideren un tràmit no previst i sense cabuda en la Llei...
Finalment, tothom convé que l’important és donar prioritat a la
vocació continuadora de la activitat del deutor, més enllà d’una
interpretació formalista de la Llei.

L’ACOMPLIMENT DEL CONVENI. EL CONCURS DEL CONCURS
Un cop aprovada la proposta de conveni i havent adquirit plena
eficàcia, cessaran tots els efectes de la declaració del concurs,
essent substituïts pels que s’estableixin al conveni, sens perju-
dici dels deures generals que pel deutor s’estableixen en l’article
42 LC; cessaran en el seu càrrec els administradors concursals.
La Llei, però, estableix l’obligatorietat del deutor d’informar se-
mestralment sobre l’acompliment del conveni; de la mateixa
manera, el deutor té l’obligació de sol·licitar la liquidació quan,
durant la vigència d’un conveni, conegui la impossibilitat de
complir els pagaments compromesos.
Un darrer element de debat es va centrar en el tractament no
regulat de les situacions derivades de l’incompliment del con-
veni aprovat. Així, s’obren dubtes a l’hora de considerar els crè-
dits generats a partir de l’aprovació del conveni que
posteriorment no es poden complir, i apareix una nova figura:
el concurs del concurs.
Si bé la Llei aboca els convenis incomplerts a la liquidació, en tant
que aquesta no es decreta judicialment, alguns deutors argumen-
ten sol·licitar el concurs altre cop... Sembla que, a aquesta nova
situació, s’hi hauran d’aplicar els requisits legals derivats del deure
de presentació del concurs. Més dubtes ofereix el tractament i la
qualificació dels nous crèdits generats des de l’aprovació del con-
veni ara incomplert. Entre alguns assistents, preval la idea que
processalment s’haurien de confeccionar uns nous textos defini-
tius que incorporin els nous crèdits generats, i que tinguin la con-
sideració de crèdits concursals a tots els efectes.

Edgar López Rivas, economista
Pedro Franco Corrons, advocat
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Les economies comarcals catalanes l’any 2006
Recentment s’ha presentat l’Anuari Econòmic Comarcal
2007 de Caixa Catalunya, elaborat pel professor Josep Oliver i
el seu equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, tot un
clàssic en l’evolució de les economies comarcals del Principat,
el qual ha centrat la seva atenció en l’anàlisi de l’exercici 2006.
Des del punt de vista general, el 2006 va ser el tercer any conse-
cutiu de creixement intens de l’economia catalana, que assolí
l’increment més gran de la dècada. El PIB va experimentar una
pujada d’un 3,71%, superior al 3,13% del 2005. Cal dir que el
2006 formà part d’un cicle expansiu que ja es manté durant
tretze exercicis i va suposar un any d’acceleració del creixement,
després del breu alentiment del 2002 i del 2003. Cal significar
que va ser un exercici de canvi en els factors explicatius del crei-
xement, tant des de l’oferta com des de la perspectiva de la de-
manda. Des de la banda de l’oferta, tot i que es mantingué el
lideratge expansiu de la construcció i dels serveis, durant el 2006
s’ha de remarcar la recuperació de la indústria, que aconseguí el
dinamisme del final dels anys noranta, així com la reactivació del
sector primari, després de la crisi de l’exercici anterior. Pel que fa
a la demanda, s’ha de destacar una transformació important en
el model de creixement de l’economia catalana en comparació
amb els darrers anys. El protagonisme del consum, sobretot pri-
vat, i de la inversió en construcció residencial, que havien carac-
teritzat l’esquema expansiu del Principat, va deixar pas a l’impuls
de la inversió productiva i de les exportacions.
Territorialment, el major creixement del 2006 va correspondre
a les comarques centrals de Catalunya amb una pujada d’un
4,26%, seguides pel Camp de Tarragona (4,14%), les Terres de
l’Ebre (4,07%) i el Pla de Lleida (4,01%). Per la seva banda, l’a-
nomenat Eix metropolità, fonament principal de l’economia del
Principat –ja que representa el 68,35% del PIB global–, va re-
gistrar un creixement d’un 3,60%, taxa que fou superada pel
3,62% experimentat per l’Eix gironí i que només resultà més
elevada que la corresponent a les comarques de muntanya
(3,20%). Cal ressenyar que des de fa un temps el lideratge del
creixement de l’economia catalana és ostentat per àrees terri-
torials no integrades en l’Eix metropolità, i que darrerament
han destacat el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb
increments reals anuals acumulatius d’un 4,08% i d’un 4,07%
respectivament en el període 2000-2006. Aquests anys, l’Eix
metropolità ha assolit una taxa anual d’un 2,67%, per sota del
2,96% de la mitjana catalana. Això revela un procés de reequi-
librament territorial de l’economia i de la riquesa al Principat
mentre es dissenyen noves línies de desenvolupament que van
prenent el protagonisme en les comarques metropolitanes, les
quals, a poc a poc, perden pes específic.
El lideratge del creixement de les comarques centrals del 2006
va correspondre a la construcció residencial, a l’energia i a les
indústries extractives, seguides, a distància, dels serveis privats
–sobretot, els immobiliaris i empresarials i la intermediació fi-

nancera– i del primari (cereals, hortalisses, vi i flors, planters i
llavors). Dins d’aquest eix van destacar pel seu dinamisme el
Bages i el Berguedà, seguides de prop per l’Anoia. En els dos
primers casos el sector més actiu fou la construcció, mentre
que en el tercer va ser el primari.
En el Camp de Tarragona el creixement s’explica per la marxa de
la indústria –especialment, l’energia– i dels serveis –sobretot,
serveis col·lectius–, així com del sector primari (hortalisses, fruita
seca, vi i oli d’oliva). La Conca de Barberà i el Priorat van encap-
çalar l’evolució positiva d’aquesta àrea, gràcies al fort impuls de
les activitats primàries. Cal dir que aquestes van ser les dues co-
marques catalanes que experimentaren un major creixement del
seu PIB durant l’exercici del 2006, amb alces d’un 6,53% i d’un
6,38%, respectivament. A banda d’això, cal afegir que el Baix
Camp va ser la comarca del Principat en què la indústria es mos-
trà més dinàmica. El dinamisme de les Terres de l’Ebre és moti-
vat, principalment, per la marxa del sector primari, seguit dels
serveis i de la construcció. En la primera branca destacaren les
activitats pesqueres i les agrícoles, que van compensar la dava-
llada de les ramaderes. Dins dels serveis cal remarcar la sanitat,
el comerç, les immobiliàries i els serveis empresarials. La Terra
Alta i el Montsià van ser les comarques que registraren un crei-
xement més elevat del PIB tot destacant, en el primer cas, l’evo-
lució del sector primari i, en el segon, la de la indústria.
Al Pla de Lleida, el principal responsable del creixement fou la
construcció en el seu vessant residencial, que assolí les taxes
més elevades de tot el Principat. A distància, cal assenyalar els
serveis, privats i col·lectius, i, posteriorment, la indústria. En
aquesta àrea les comarques més dinàmiques van ser l’Urgell,
la Noguera i les Garrigues, fortament impulsades per incre-
ments de la construcció superiors al 10%.
La construcció també va encapçalar el creixement de l’Eix gironí,
seguida de prop per la indústria i els serveis. El Ripollès, la Selva
i l’Alt Empordà foren les comarques de més gran expansió.
La marxa de l’Eix metropolità durant el 2006 va ser la més impor-
tant dels darrers temps, i en destaca l’acceleració associada a la
recuperació de la indústria. Tot i així, els sectors amb uns incre-
ments més grans van ser el primari i la construcció. Per la seva
part, els serveis van registrar uns resultats positius gràcies a l’im-
puls del terciari privat. Les comarques més dinàmiques foren les
del Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. En aquesta
àrea s’ha de remarcar el fort creixement que va tenir el 2006 el
sector primari en l’Alt Penedès, el més elevat de tot Catalunya.
Finalment, a les comarques de muntanya la construcció, prin-
cipalment de segones residències, va encapçalar el creixement,
seguida de prop per la indústria i els serveis. El sector primari va
patir una lleugera davallada. El Pallars Jussà fou la comarca més
activa.

Àngel Hermosilla
Economista

CREIXEMENT DEL PIB EN LES COMARQUES DELS DIFERENTS EIXOS TERRITORIALS 2006 (TAXES REALS DE VARIACIÓ INTERANUAL, EN %)
Eix/Comarca PIB (%) Eix/Comarca PIB (%) Eix/Comarca PIB (%) Eix/Comarca PIB(%) Eix/Comarca PIB(%) Eix/Comarca PIB(%) Eix/Comarca PIB (%)

Alt Penedès 3,40

Baix Llobregat 4,09

Barcelonès 3,36

Garraf 4,27

Maresme 3,47

Vallès Occidental 3,94

Vallès Oriental 3,59

Eix metropolità 3,60

Alt Empordà 3,79

Baix Empordà 3,34

Garrotxa 3,18

Gironès 3,68

Pla de l’Estany 3,17

Ripollès 3,88

Selva 3,81

Eix gironí 3,62

Alt Camp 4,47

Baix Camp 4,73

Baix Penedès 4,70

Conca 
de Barberà 6,53

Priorat 6,38

Tarragonès 3,42

Camp de
Tarragona 4,14

Anoia 4,28

Bages 4,63

Berguedà 4,62

Osona 3,64

Comarques 
centrals 4,26

Garrigues 5,24

Noguera 5,29

Pla 
d’Urgell 4,34

Segarra 4,70

Segrià 3,43

Urgell 5,30

Pla de 
Lleida 4,01

Baix 
Ebre 3,73

Montsià 6,13

Ribera 
d’Ebre 1,32

Terra 
Alta 6,23

Terres de
l’Ebre 4,07

Alt Urgell 3,10

Alta Ribagorça 2,57

Cerdanya 2,70

Pallars Jussà 4,65

Pallars Sobirà 3,34

Vall d’Aran 2,48

Comarques 
de muntanya 3,20

CATALUNYA 3,71
Font: Caixa Catalunya (2007).

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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Reflexions a l’entorn de… Sobre la comparabilitat de les dades
econòmiques en sanitat i altres sectors
Una gran part dels arguments que poden fer que els econo-
mistes mantinguem el prestigi professional resideix en l’objec-
tivitat i la rigorositat de les dades que utilitzem en les nostres
anàlisis. 

Però una part també molt important consisteix en el fet que,
en utilitzar-les per fer comparacions, comparem el que és com-
parable i discriminem allò que no ho és. 

Atès que per a la majoria de variables econòmiques, a diferèn-
cia del que succeeix en altres ciències, no hi ha nivells que pu-
guem considerar adequats, els economistes necessitem establir
nivells estàndards o benchmarks per analitzar la situació d’una
empresa, d’una administració, o d’un país. 

En tota anàlisi, un dels elements principals en relació a les seves
variables és la pertinença, la comparabilitat, la fiabilitat i la via-
bilitat.   

Al sector sanitari, trobem contínuament articles de premsa diària,
de revistes pseudocientífiques, i fins i tot de revistes científiques
que inclouen comparacions de magnituds de comparabilitat es-
cassa, i això és molt probable que es reprodueixi en altres sectors.
Alguns dels exemples més significatius utilitzats sovint són
aquests: 
(a) comparar la despesa sanitària (bé sigui pública, privada o

ambdues) de Catalunya –o de qualsevol altra comunitat au-
tònoma– amb la d’estats com Espanya, França, el Regne
Unit o Suècia, quan tothom sap que una part de la despesa
d’aquests estats no la realitza Catalunya, ja que no executa
el 100% de les competències (política de preus farmacèutics
o gran part de la política de recerca mèdica entre d’altres).      

(b) comparar despesa entre països sense tenir en compte la seva
renda.

(c) indicar % correctes i incorrectes de subgrups de despesa
(per exemple: salut pública, farmàcia, tecnologia...), quan
l’execució d’aquesta activitat és realitzada per diferents ad-
ministracions, les dades no són consolidades, i a més a més
hi ha interaccions entre la despesa realitzada en cada sub-
grup sobre els altres.

(d) comparar la despesa realitzada per proveïdors públics entre
comunitats autònomes, quan qui coneix el Sistema Sanitari
català sap bé que una gran part dels proveïdors privats rea-
litzen quasi el 100% de la seva activitat per al sector públic.
Per tant, caldria comparar proveïdors de finançament públic
i no atendre al seu règim jurídic. En el mateix cas trobaríem
comparacions entre proveïdors de mercat i no mercat, ate-
nent a criteris de comptabilitat nacional que no serien vàlids
a efectes d’altres comparacions. 

(e) obviar la despesa de les famílies, o del sector privat no lucra-
tiu (fundacions i d’altres), en termes de benestar a l’hora de
valorar l’esforç redistributiu de la societat.     

(f) comparació de dades de renda en termes absoluts sense
tenir en compte el cost de la vida.

(g) menystenir l’esforç fiscal en utilitzar la despesa pública o la
inversió pública per habitant en les comparacions de l’equi-
tat territorial o personal.

(h) comparacions de dades temporals en termes corrents i no
constants.

A aquests exemples, cal afegir els problemes que genera la
manca d’harmonització de la recollida de les dades en les dife-
rents fonts estadístiques (les dades d’atur a nivell de la UE, el

concepte de outpatient expenditure, o el concepte de despesa
out of pocket de les persones en sanitat, que no s’interpreten
igual segons el sistema sanitari de cada país, i que les diverses
fonts estadístiques calculen de vegades de forma diferent). Què
succeeix si en comptes d’utilitzar la xifra del PIB de l’Idescat uti-
litzem la de l’Ine?

Al gener del 2000, la Comissió Europea va adoptar una comu-
nicació en la qual es proposava la creació d’un espai europeu
de la investigació. 

El seu objectiu essencial és crear unes condicions que facin pos-
sible intensificar l’impacte de l’esforç europeu d’investigació a
través de l’enfortiment de la coherència de les activitats i polí-
tiques d’investigació que s’apliquen a Europa. 

Una de les primers conclusions dels treballs endegats per la Co-
missió va ser adonar-se dels problemes de comparabilitat de les
dades entre estats membres.

Un altre problema sol ser la manca de criteri de consens en la
definició de les variables. En aquest cas, l’exemple més clar pot-
ser el tenim fora del sistema sanitari, i són les balances fiscals,
sobre les quals trobem diferents metodologies i definicions del
concepte.   

Per als economistes i analistes resulta fonamental que es millori
l’homogeneïtzació de les dades que utilitzem, ja que si no els
nostres estudis, o bé no tenen conclusions definitives perquè
depenen de massa factors, o bé no presenten la credibilitat su-
ficient a causa de la fiabilitat de les comparacions.  

En les properes dates i a mesura que s’apropin les eleccions de
l’estat veurem publicats molts articles que tractaran alguns dels
problemes mencionats. 

Caldria, doncs, que ens féssim aquesta pregunta com a econo-
mistes: quina és la nostra actitud individual i col·lectiva davant
l’abús en la utilització incorrecta dels nostres instruments de
treball? Hauríem d’intervenir-hi, com a col·lectiu?

Ivan Planas
Economista

Comissió d’Economia
de la Salut
En el web del Col·legi, a l’apartat de la Comissió, hi troba-
reu la documentació que s’ha lliurat en els diferents actes.

L’última documentació que hem penjat és la corresponent
a la tertúlia celebrada el passat 7 de febrer sota el títol “La
col·laboració entre l’administració i els investigadors
en economia de la salut: els estudis d’economia de la
salut i la despesa en salut pública”, a càrrec de Lluís
Bohigas, economista i assessor en Economia de la Salut i
de Marisol Rodríguez, professora de la facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la UB.
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El cost amortitzat en el Nou Pla General de Comptabilitat
El Nou PGC inclou nous criteris de valoració. Un d’ells és el de-
nominat cost amortitzat que s’aplica a determinats instruments
financers (actius o passius financers). 

El cost amortitzat és l’import a què inicialment va ser valorat l’ins-
trument financer, menys els desemborsos de principal, més o
menys, segons procedeixi, la part imputada en el compte de pèr-
dues i guanys i menys la reducció de valor per deteriorament.

INSTRUMENTS FINANCERS ALS QUALS S’HA D’APLICAR 

El cost amortitzat s’ha d’aplicar als instruments financers següents:
– Préstecs i partides a cobrar. Es tracta de crèdits per a opera-

cions comercials (clients, deutors...) i no comercials (crèdits...)
que inicialment s’han de valorar pel seu valor raonable, és a dir
preu de la transacció. Posteriorment, s’han de valorar pel seu
cost amortitzat. 
Els crèdits per operacions comercials amb venciment no supe-
rior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual,
així com les bestretes i crèdits al personal, els dividends a co-
brar i els desemborsos exigits sobre instruments de patrimoni,
l’import del qual s’espera rebre a curt termini, es podran va-
lorar pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els
fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
Els interessos generats es comptabilitzaran en el compte de pèr-
dues i guanys tot aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.

– Inversions mantingudes fins al venciment. Es tracta de
deutes amb una data de venciment fixada i inversions borsà-
ries que es mantindran fins al seu venciment. Inicialment es
valoren pel seu valor raonable, és a dir preu de la transacció. 
Posteriorment, s’han de valorar pel seu cost amortitzat. 

– Dèbits i partides a pagar. Es tracta de dèbits per operacions
comercials (proveïdors, creditors...) i dèbits per operacions no
comercials (préstecs...), que no són instruments derivats. Ini-
cialment es valoren pel seu valor raonable, és a dir el preu de
la transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contra-
prestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els si-
guin directament atribuïbles. 
Posteriorment, es valoren pel seu cost amortitzat. Els interes-
sos generats es comptabilitzaran en el compte de pèrdues i
guanys, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior
a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així
com els desemborsos exigits per tercers sobre participacions,
l’import de les quals s’espera pagar a curt termini, es podran
valorar pel seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els
fluxos d’efectiu no sigui significatiu. No obstant això, els dèbits
amb venciment no superior a un any que, d’acord amb el que
es disposa en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel seu
valor nominal, continuaran valorant-se per aquest import. 

TIPUS D’INTERÈS EFECTIU 

És el tipus d’actualització que iguala el valor en llibres d’un instru-
ment financer amb els fluxos d’efectiu produïts al llarg de la vida es-
perada de l’instrument, a partir de les seves condicions contractuals
i sense considerar les pèrdues per risc de crèdit futures.
Exemple: Una empresa inverteix 180 en una obligació, amb
unes despeses inicials de 20. Per tant, la inversió inicial ascen-
deix a 200. A canvi, l’emissor de l’obligació li pagarà 110 al
final del primer any i 121 al final del segon any. 

El tipus d’interès efectiu d’aquesta operació ascendeix a: 
200 = 110 / (1+ i)1 + 121 / (1 + i)2

La i ascendeix a 10%. 

CÀLCUL DEL COST AMORTITZAT 

El cost amortitzat es calcula com segueix:
+ Valor inicial de l’instrument 
– Reemborsaments de principal 
+/- Reduccions del valor inicial (mitjançant la utilització del mè-

tode del tipus d’interès efectiu, de la diferència entre l’im-
port inicial i el valor de reemborsament en el venciment) 

– Reducció de valor per deterioració 
Cost amortitzat 

EXEMPLE DE VALORACIÓ I COMPTABILITZACIÓ 
D’UN INSTRUMENT AMB EL COST AMORTITZAT 

Una empresa inverteix 360 en una obligació, amb unes despe-
ses inicials de 40. Per tant, la inversió inicial és de 400. A canvi,
l’emissor de l’obligació li pagarà 220 al final del primer any i
242 al final del segon any. 
El tipus d’interès efectiu d’aquesta operació és de: 

400 = 220 / (1+ i)1 + 242 / (1 + i)2

La i ascendeix a 10%. 

Seguidament s’acompanya el quadre amb el cost amortitzat de
cada any:

L’empresa que efectua la inversió farà els assentaments següents: 

Com s’ha pogut comprovar en l’exemple, una de les conse-
qüències d’aquest nou criteri de valoració és que requereix co-
nèixer conceptes de matemàtica financera, com són el tipus
d’interès efectiu i l’actualització de fluxos d’efectiu.

Comissió de Seguiment de la Reforma Comptable CEC-ACCID

Principi 
de l’any 1 400

Final 
de l’any 1 220 40 220 180

Final 
de l’any 2 0 22 242 220

Cost amortitzat
(saldo inicial 
menys 
reemborsaments 
i reduccions)

Interès produït 
(cost amortitzat 
al principi de l’any 
multiplicat pel tipus
d’interès efectiu

Cobrament Reducció
del cost
amortitzat

En fer la inversió:
220 (251) Valors representatius de deute a llarg termini 
180 (541) Valors representatius de deute a curt termini 
a (572) Bancs 400. 

En rebre el cobrament del primer any:
220 (572) Bancs  a (541) Valors representatius de deute a curt termini 180 

a (761) Ingressos de valors representatius de deute 40

En traspassar a curt termini la part de la inversió que vencerà en el pròxim any: 
220 (541) Valors representatius de deute a curt termini 

a (251) Valors representatius de deute a llarg termini 220

En rebre el cobrament del segon any: 
242 (572) Bancs a (541) Valors representatius de deute a curt termini 220 

a (761) Ingressos de valors representatius de deute 22
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Mesures en matèria de seguretat social (Llei 40/2007, de 4 de desembre)

El BOE de 5 de desembre recull la publicació, entre d’altres, de
la Llei 40/2007, de 4 de desembre, que representa una de les
novetats legislatives més significatives dels darrers deu anys en
matèria de Seguretat Social.

La Llei 40/2007 té el seu origen en l’Acord sobre Mesures en
Matèria de Seguretat Social, subscrit el juliol del 2006 entre el
Govern i els interlocutors socials (Unió General de Treballadors,
Confederació Sindical de Comissions Obreres, Confederació Es-
panyola d’Organitzacions Empresarials i Confederació Espa-
nyola de la Petita i Mitjana Empresa).

A continuació s’exposen, agrupades per matèries, les principals
novetats que incorpora aquesta norma.

INCAPACITAT TEMPORAL

• Establiment d’un nou recurs administratiu perquè el treballa-
dor pugui impugnar l’alta mèdica formulada pels Serveis Pú-
blics de Salut.

INCAPACITAT PERMANENT

• Reducció del període mínim de cotització dels treballadors
menors de 31 anys per accedir a la prestació d’incapacitat
permanent, que queda fixat en una tercera part del temps
transcorregut entre els 16 anys i el moment en què es pro-
dueix el fet que dóna lloc a la prestació.

• Establiment d’una nova fórmula per calcular l’import de la
prestació per incapacitat permanent i del complement per
gran invalidesa. Per al còmput de la primera es tindran en
compte els anys efectius de cotització, de manera que les car-
reres professionals curtes no generin prestacions iguals a les
que generen les carreres professionals llargues. 

El complement de gran invalidesa es desvincula, en part, de
la quantia de la prestació, i es fa més equitatiu. La finalitat
d’aquest complement és compensar les despeses ocasiona-
des per la persona que atén el discapacitat. Si bé, en l’actua-
litat el percentatge aplicable és el 50%, la reforma preveu
que sigui la suma del 50% de la base mínima de cotització i
el 25% de la base de cotització corresponent al treballador.

JUBILACIÓ

• Per acreditar el període mínim necessari pel qual es pot acce-
dir a la pensió de jubilació (15 anys) es computaran només els
dies efectius de cotització i no els dies corresponents a les pa-
gues extraordinàries.

• Establiment de coeficients reductors de l’edat de jubilació
en aquells grups o activitats professionals, els treballs dels
quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica,
perillosa o insalubre, així com en el cas de persones amb dis-
capacitat, prèvia realització dels corresponents estudis de
tota classe, amb modificació de les cotitzacions i sense que
l’edat d’accés a la pensió pugui ser, en cap cas, inferior als
52 anys.

• Establiment d’incentius en tots els supòsits de perllongament
voluntari de la vida laboral més enllà de l’edat ordinària de
jubilació (65 anys). Increment d’un 2% sobre la base regula-
dora de la pensió per cada any complet cotitzat després de
complir els 65 anys. Aquest percentatge serà del 3% quan el
treballador acrediti una carrera professional mínima de 40
anys en complir els 65 anys. Si la pensió arriba al màxim, el
treballador tindrà dret a percebre anualment una quantitat
“a tant alçat”, i l’import es determinarà en funció dels anys
efectius de cotització.

• Millora de les pensions dels treballadors que van ser jubilats
anticipadament a conseqüència d’un acomiadament amb an-
terioritat a l’1 de gener de 2002 i que acreditin 35 anys efec-
tius de cotització a la data de l’acomiadament.

• Es considerarà involuntària l’extinció de la relació laboral que es
produeixi dintre d’un Expedient de Regulació de Treball (ERE).

• Homogeneïtzació dels requisits per accedir a la jubilació par-
cial amb els de la jubilació anticipada. Serà necessari a) haver
fet els 61 anys, b) acreditar 30 anys efectius de cotització i c)
tenir 6 anys d’antiguitat a l’empresa. Per als mutualistes amb
contractes anteriors a l’1 de gener de 1967 es manté l’edat
de 60 anys.

MORT I SUPERVIVÈNCIA

• Equiparació entre matrimonis i parelles de fet en relació a la
pensió de viduïtat. Es reconeix el dret a percebre la pensió de
viduïtat a les parelles de fet que acreditin una convivència
com a mínim de 5 anys o tinguin descendència comuna.
Aquest reconeixement també es fa respecte a l’auxili per de-
funció i a les indemnitzacions a tant alçat en cas de mort de-
rivada d’accident laboral o malaltia professional.

• En cas de divorci només es reconeix el dret a percebre la pen-
sió de viduïtat si es té reconeguda pensió compensatòria a
càrrec del causant.

• Si, interposat el divorci, existís concurrència de beneficiaris
amb dret a percebre la pensió de viduïtat, es garantirà el 50%
de la base reguladora de la prestació de viduïtat a favor del
cònjuge supervivent o de qui, sense ésser cònjuge, hagués
conviscut amb el causant.

• Es reconeix el dret a percebre la pensió de viduïtat temporal
a les parelles de fet que no puguin acreditar els requisits an-
teriors i als matrimonis amb menys de dos anys, sense des-
cendència conjunta, i mort per malaltia comuna del causant.

En conclusió, la Llei 40/2007 de Mesures en Matèria de Se-
guretat Social comporta una modificació substancial de la
normativa laboral vigent en l’actualitat, modificació que no
ha estat exempta de polèmica, atès que incorpora aspectes
com l’incentiu per al perllongament de la vida laboral més
enllà dels 65 anys, l’enduriment progressiu de les condicions
d’accés a la jubilació parcial o la nova regulació de les pen-
sions de viduïtat, que no han gaudit d’una bona acollida
entre els sectors poblacionals que afecten més directament.

Pilar Villena
Graduada Social Guillén Bécares
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Quadern de navegació
ECONOBLOCS: UN NOU ESPAI DE DEBAT DEL COL·LEGI,
PER ALS COL·LEGIATS

Des del començament de gener, el Col·legi d’Economistes de
Catalunya ha obert un nou servei a través d’Internet: ECONOblocs.
Aquest servei permet que cada col·legiat disposi d’un bloc per-
sonal en el qual pugui anar comentant els aspectes de la professió
que li semblin més interessants de compartir amb altres col·legiats.
L’objectiu d’aquest espai és permetre als col·legiats l’accés en
un entorn de relació en què puguin estar en contacte entre ells,
discutir temes que els afecten professionalment, publicar i
donar a conèixer escrits de manera que puguin ser accessibles
per a la resta de col·legiats... amb la idea de generar un espai
on puguin bolcar el seu coneixement i les seves experiències
per compartir-lo amb una xarxa d’altres professionals. 
S’ha optat pel format de blocs ja que és, probablement, el format
de publicació a Internet més simple i directe, i alhora el més accep-
tat en l’entorn de la web 2.0 o web social. En la seva integració
amb l’estructura del Col·legi, s’ha optat perquè cada col·legiat dis-
posi del seu bloc personal (blogs.coleconomistes.com/col·legiat)
però per força cada escrit s’ha de vincular amb algun dels temes
que el Col·legi ha obert (i que s’aniran ampliant amb el temps). És
a dir: auditoria, concursal, finances, fiscal, nou Pla General Comp-
table i general. Aquesta organització permet anar classificant els
escrits per temes i per autors, i facilita la recerca d’informació i opi-
nions. Un altre aspecte interessant és que l’aplicació permet com-
partir documents digitals entre els usuaris: documents de word,
pdf, vídeos, àudio...

Participar-hi és molt simple. Només cal accedir-hi i identificar-se
amb les mateixes dades que ens permeten accedir a la zona
restringida de la web del Col·legi. Un cop el sistema ens ha re-
conegut, ja podem llegir les aportacions d’altres col·legiats, va-
lorar-les, fer-hi comentaris i aportar-hi el nostre punt de vista... 

A data d’avui, els resultats són més que interessants: s’han pu-
blicat 54 blocs que han generat més de 94 comentaris. Els ECO-
NOblocs busquen la relació i el debat entre els col·legiats. El fet
que en la majoria de blocs hi hagi comentaris és una dada cer-
tament engrescadora.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya fa un gran pas endavant
en l’aprofitament extensiu de les noves tecnologies de la infor-
mació i la comunicació oferint als seus col·legiats aquest nou ser-
vei que ha de permetre una major fluïdesa en la comunicació entre
ells com també la creació de sinergies. Però serà la utilització per
part dels col·legiats el que farà possible anar-hi incorporant ele-
ments i funcionalitats que ens permetin adaptar-la a les necessitats
reals dels usuaris. En el fons, aquest espai interactiu de relació i
debat està a disposició de tots els col·legiats, que han d’esdeve-
nir-ne el nucli central; és un espai del col·legi, per als col·legiats.

Pol Santacana
Director d’ICTnet

BLOCS MÉS LLEGITS:

– Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Modificaciones 2008
Maria Teresa Mur 494 lectures
No salgo de mi asombro al ver la modificación que establece la Ley
17/2007 Medidas Fiscales y Financieras de la Generalitat de Cata-
luña. A parte de un aumento en los límites de la reducción por ad-
quisición de la vivienda habitual en transmisiones mortis causa, que
no dejan de adecuarse a la realidad económica del precio de la vi-
vienda, 500.000 euros para el valor conjunto de la vivienda y en el
caso de prorrateo el límite individual no podrá ser inferior a 180.000
euros por sujeto pasivo.

– Se hunde nuestro actual sistema bancario
Josep Villar 207 lectures
Hace treinta años que soy economista y ésta es la primera vez que
interactúo con el Colegio de Economistas. La actual situación econó-
mica es tan dramática que creo necesario sacudir vuestras conciencias
para que quien corresponda proponga las soluciones al próximo go-
bierno, sea cual fuere su color. No estamos ya para juegos ni para negar
la evidencia, no perdamos el tiempo discutiendo si la crisis será tan
grande como se pronostica o no. Nuestro actual sistema bancario está
en bancarrota, y eso lo sabemos unos cuantos, que evidentemente no
cobramos de ningún banco ni estamento público.

– Les empreses espanyoles paguen poc pel talent 
Francesc Santacana 201 lectures
Properament es publicarà, en l’Informe anual de la Fundación Cono-
cimiento y Desarrollo, una monografia d’un grup d’investigadors del
CEGES de la Universitat Politècnica de València sobre el mercat de
treball i les competències dels joves graduats que recull els resultats
d’una enquesta del projecte europeu Reflex.
De les conclusions d’aquest treball, m’agradaria apuntar dues reflexions
sobre els sous i sobre els contractes dels joves graduats espanyols.

BLOCS MÉS VALORATS:

– Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 
Modificaciones 2008
María Teresa Mur

– La Bolsa, Pizarro, la magia y el premio Nóbel 
de economía desde “el Universo Paralelo” 
Josep Villar
A veces, desde el “Universo Paralelo” donde vivimos los economistas no
vemos la realidad que nos rodea, nos imaginamos otra realidad, parece
que vivamos en “second life”, por eso me gusta el término universo pa-
ralelo, pero sucede que hay hechos que hacen que salgas de ese universo
donde todo funciona bien y te acerques a la cruda realidad.

– Los economistas y el universo paralelo
Josep Villar
Extractos de un artículo que nos debería llevar a reflexionar si esta-
mos en el mundo real o en uno paralelo y por tanto irreal, lo que su-
pone que quizás deberíamos redefinir nuestro papel en la sociedad
actual. “Lo cierto es que la extraña fijación de los economistas con
el crecimiento como medida del bienestar económico los aísla en un
universo paralelo. La página web “WorldMoneyWatch” nos dice,
por ejemplo, que “el crecimiento del PIB es el indicador más impor-
tante de la salud económica: si el PIB crece, también lo harán las
empresas, el empleo y los ingresos individuales”.
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Aquest noticiari recull les principals novetats que són impor-
tants de conèixer al principi de l’any. Com en anys anteriors,
només aplegarà els aspectes més importants i us adreçarà a la
pàgina web del Col·legi d’Economistes de Catalunya http://
www.coleconomistes.com (a l’apartat d’assessors fiscals), si
voleu consultar les taules i la resta de modificacions, així com
l’informe sencer elaborat per Ricard Viña.

I. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
(Llei 35/2006, de 28 de novembre)
I.1. Obligació de declarar (art. 96)
Les condicions que obliguen a declarar el 2008 són les mateixes
del 2007. Les podeu consultar en la web del Col·legi.
I.2. Increments i disminucions patrimonials
Podeu consultar en el document sencer penjat en la web la taula
que contenen els coeficients d’actualització del valor d’adquisició
aplicables a les transmissions de béns immobles, no afectes a acti-
vitats econòmiques, que es duguin a terme durant el 2007 i el 2008.
I.3. Règim transitori i reforma fiscal
Recordeu que per als elements patrimonials, no afectes a ac-
tivitats econòmiques (Es consideren elements patrimonials no
afectes a activitats econòmiques aquells en els quals la desafec-
tació de les activitats s’hagi produït amb més de 3 anys d’ante-
lació a la data de transmissió.) i adquirits abans del 31-12-1994,
hi ha un règim transitori regulat per la Disposició Transitòria
Novena de la Llei 35/2006.
S’haurà de distingir la part de guany patrimonial generat
fins el 19 de gener de 2006 i la part que s’ha generat des
del 20 de gener de 2006 fins la data en què s’ha produït la va-
riació patrimonial que consisteix a aplicar uns coeficients reduc-
tors en funció del període de permanència dels elements en el
patrimoni del contribuent.
A la part de guany patrimonial generada abans del 20 de gener
de 2006, se li apliquen els coeficients que tingués consolidats
el contribuent a 31 de desembre de 2006. 
La resta del guany patrimonial generat des del 20 de gener
fins la data de transmissió - s’integrarà a la base imposable de
l’estalvi al tipus del 18%, sense aplicar els coeficients reductors.
Als guanys patrimonials generats fins el 19-01-2006 s’apliquen
els següents percentatges de reducció per cada any de perma-
nència en el patrimoni que excedeixi de dos des de la data d’ad-
quisició fins el 31-12-1996, en funció del tipus d’element:
11,11% Béns immobles
25,00% Accions que cotitzin, excepte les representatives del

capital social de les societats d’inversió mobiliària o
immobiliària.

14,28% La resta d’elements patrimonials.
CASOS ESPECIALS:
Hi ha una regulació especial per als supòsits de valors admesos
a negociació en mercats regulats i accions o participacions
en Institucions d’Inversió Col·lectiva cotitzades:
–Els guanys i pèrdues es calcularan d’acord amb les regles pre-

vistes per a aquests actius a la Llei.
–Si s’obté un guany patrimonial resulta que:

–Si el valor de transmissió és igual o superior al que correspon
als actius en l’Impost sobre el Patrimoni de l’exercici 2005,
la part de guany generada fins el 20-01-2006 es redueix
aplicant els coeficients reductors corresponents.

–Si el valor és inferior, tot el guany patrimonial pot ser reduït
aplicant els coeficients reductors.

–Els guanys i les pèrdues patrimonials que resultin s’integra-
ran a la base imposable de l’estalvi.

Hi ha un règim transitori aplicable a les rendes vitalícies i tem-
porals regulat per la Disposició Transitòria Cinquena de la Llei
35/2006, de l’IRPF.

Hi ha un règim transitori pels contractes d’assegurança de vida
generadors d’increments o disminucions patrimonials amb anterio-
ritat a l’1 de gener de 1999, regulat a la Disposició Transitòria Quarta.
I.4. Compensació fiscal de determinats rendiments 
del capital mobiliari  amb període de generació superior
a 2 anys per percebre al 2007
S’aplicarà als contribuents que el 2007 integrin en la seva base
imposable de l’estalvi qualsevol dels següents rendiments del
capital mobiliari:
a) obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis procedents

d’instruments financers contractats abans del 20 de gener
de 2006, als quals hagués resultat d’aplicació la reducció del
40% prevista en el Text Refós de l’IRPF anterior, per tenir un
període de generació superior a dos anys.

b)Rendiments derivats de percepcions en forma de capital di-
ferit procedents d’assegurances de vida o invalidesa contrac-
tats abans de 20 de gener de 2006 i als quals haguessin
resultat d’aplicació els percentatges de reducció del 40% o
del 75% previstos en el derogat Text Refós de l’IRPF anterior.

En ambdós casos, a l’igual que en la compensació fiscal
per deducció en adquisició d’habitatge habitual al 2007,
la compensació es configura com una deducció addicional
que es resta de la quota líquida total després de la deduc-
ció per doble imposició internacional.
I.5. Compensació fiscal per deducció en l’adquisició 
de l’habitatge habitual
– Els contribuents que haguessin adquirit l’habitatge habitual abans

del dia 20 de gener de 2006 i puguin aplicar el 2007 la deducció
per inversió en habitatge habitual prevista en l’article 68.1 de la Llei
35/2006, de 28 de novembre de l’IRPF, tindran dret a la deducció re-
gulada per la Disposició Transitòria Primera de la Llei de Pressupostos
de l’Estat per al 2008, en la qual s’estableix un sistema per deter-
minar una deducció addicional sobre la quota líquida total que serà
la diferència positiva entre la deducció que hauria correspost amb
la normativa vigent a 31 de desembre de 2006 i la deducció pre-
vista en l’article 68.1 de la Llei de l’IRPF que procedeixi per al 2007.

I.6. Règim d’estimació objectiva per mòduls
– L’ordre ministerial que regula l’aplicació d’aquest mètode d’esti-

mació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA, per a l’e-
xercici 2008, va ser publicat en el BOE núm. 287 de 30 de
novembre de 2007 (Ordre EHA/3462/2007, de 26 de novembre).

– Aquesta ordre manté, per al 2008, la mateixa estructura de
l’ordre vigent el 2007, i també les mateixes quanties mone-
tàries dels mòduls, encara que a causa dels costos de pro-
ducció s’han reduït els índexs de rendiment net aplicables a
determinades activitats agrícoles i ramaderes.

– Per a l’exercici 2007 es mantenen les reduccions de les acti-
vitats de transport ja aprovades per al pagament fraccionat.

I.7. Tarifa aplicable tant en tributació individual 
com en tributació conjunta
Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya. 
I.8. Deducció autonòmica per viudetat
Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya. 
I.9. Deduccions de la quota íntegra autonòmica–Catalunya
Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya.
I.10. Deduccions de la quota íntegra estatal
Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya.
I.11. Tipus de gravamen per a persones físiques 
no residents durant el 2007 i el 2008
Els podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya.

Normes tributàries per a l’any 2008
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I.A. NOTES COMUNES PER A RENDA I SOCIETATS
Són les mateixes del 2007. Les podeu consultar en la web del
Col·legi (dins l’informe complet).

II. IMPOST SOBRE SOCIETATS
II.1. Tipus de gravamen (Art. 28 i D. Add. 8a de la LIS)
Els podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya.
II.2. Pagament a compte de l’impost sobre societats 
(Art. 45 RD-L 4/2004)
No hi ha cap variació en relació a l’any passat. Podeu consultar-
ho en el document penjat en el web del Col·legi.
II.3. Deducció per creació d’ocupació per a treballadors
minusvàlids (Art. 41 RD-L4/2004)
Per al 2008 i el 2007, la deducció de la quota íntegra serà de
6.000 euros per cada persona/any d’increment de la mitjana
de plantilla. Caldrà contracte indefinit i jornada completa, i
només serà aplicable quan es tracti de disminuïts contractats en
conformitat amb l’article 39 de la Llei 13 /1982. Els treballadors
que donin dret a aquesta deducció no es computaran als efec-
tes de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació, regu-
lada en el RD-L 7/1994, de 20 de juny, en el RD-L 2/1995, de
17 de febrer i en l’article 109 del RD-L 4/2004.
II.4. Deducció per inversions (art. 35 a 44 rd-l4/2004) 
i bonificació per activitat exportadora (Art. 34.1) 
Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya. 
II.5. Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris
(Art. 42 RD-L 4/2004) 
Aquesta deducció no desapareix però també sofreix restriccions
quant als seus percentatges i enduriment en la regulació dels
requisits per a la seva aplicació.

Règim transitori (Art.42.12): les rendes integrades a la base
imposable de períodes impositius iniciats abans de l’1-01-2007
es regularan per l’article 42, segons redacció vigent a 31-12-
2006, qualsevol que sigui el període en què es practiqui la de-
ducció. És a dir, el percentatge de deducció serà el corresponent
a l’exercici d’integració de la renda. 
Atenció: (Art. 42.11) el percentatge de deducció del 12% serà
del 14,5% qualsevol que sigui el període impositiu en què es
practiqui la deducció, per a les rendes integrades en la base im-
posable en els períodes impositius iniciats dins del 2007.
NOVETAT La Disposició Addicional Vuitena de la Llei 16/2007,
de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil
en matèria comptable, ha modificat amb efectes per als perío-
des impositius que s’hagin iniciat a partir de l’1-01-2007, l’ar-
ticle 42 del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.
Rendes que poden acollir-se a la deducció per reinversió.
Podran fer-ho les rendes positives (beneficis) que s’obtinguin
per la transmissió onerosa dels elements patrimonials següents:
– Elements pertanyents a l’immobilitzat material, intangible o in-

versions immobiliàries afectes a activitats econòmiques, que ha-
guessin estat en funcionament almenys un any dins dels tres
anys anteriors a la transmissió. Amb la nova redacció ja s’utilitza

la  nova classificació comptable de les partides de l’actiu no cor-
rent, dins del qual la rúbrica corresponent a les “inversions im-
mobiliàries” es reserva per als terrenys o construccions que
l’empresa destini a l’obtenció d’ingressos per arrendament o
posseeixi amb la finalitat d’obtenir beneficis a través d’alienació.

Les novetats rauen en la concreció que l’element transmès
hagi estat en funcionament almenys un any dins els tres
anys anteriors a la data de la transmissió i en la necessitat
que els béns hagin estat afectes a activitats econòmiques.
En el cas concret d’immobles destinats al lloguer hauria
de disposar-se de local i empleat a jornada completa afec-
tes a l’activitat d’arrendament perquè aquesta es pugui
considerar activitat econòmica.
– Valors representatius de la participació en el capital o en fons

propis de tota mena d’entitats que atorguin una participació
no inferior al 5% sobre el capital i que s’haguessin posseït al-
menys amb un any d’antelació a la data de transmissió, sem-
pre que no es tracti d’operacions de dissolució o
liquidació d’aquestes entitats.

També s’exclouen els valors que no atorguin una participació en el
capital o en els fons propis, els representatius del capital d’entitats no
residents les rendes dels quals no puguin acollir-se a l’exempció per
doble imposició econòmica internacional, els representatius d’institu-
cions d’inversió col·lectiva de caràcter financer i els valors representa-
tius d’entitats que tinguin com a activitat principal la gestió d’un
patrimoni mobiliari o immobiliari (les antigues societats patrimonials).
Amb la redacció de la Llei 35/2006 no es donava dret a la de-
ducció de les transmissions de valors en entitats en què més de
la meitat de l’actiu estigués integrat per elements patrimonials
no afectes a una activitat econòmica. Amb el nou redactat,
quan es transmetin valors d’entitats que tinguin elements pa-
trimonials no afectes a activitats econòmiques en un percen-
tatge superior al 15% del total del seu actiu, la renda
obtinguda podrà aprofitar la deducció, però només en la pro-
porció que representin els elements afectes respecte del total
de l’actiu de l’entitat els actius dels quals s’alienen.
Per determinar aquest percentatge del 15% es partirà del ba-
lanç de l’últim exercici tancat. El percentatge es calcularà sobre
el balanç consolidat si els valors transmesos representen una
participació en el capital d’una entitat dominant d’un grup.
El subjecte passiu podrà determinar aquest percentatge segons
els valors de mercat dels elements que integren el balanç.
Per a la determinació dels elements patrimonials afectes es fa
una remissió al disposat en l’Impost sobre el Patrimoni, havent-
se de descomptar dels elements patrimonials no afectes un im-
port equivalent a les reserves que la societat hagués constituït
amb beneficis d’activitats productives i obtingudes els últims
deu exercicis.
Elements patrimonials objecte de reinversió. La reinversió
de l’import obtingut en la transmissió onerosa que va donar
lloc a l’obtenció de la renda extraordinària haurà de fer-se en
elements que compleixin els següents requisits:
– Elements pertanyents a l’immobilitzat material, intangible o

inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques l’en-
trada en funcionament de les quals es realitzi dins el termini
de reinversió.

– La reinversió només podrà concretar-se en immobles
destinats al lloguer quan aquesta activitat es desenvo-
lupi amb el caràcter d’activitat empresarial.

– No serviran per materialitzar la reinversió els elements patri-
monials que s’adquireixin a entitats del mateix grup a través
d’operacions protegides fiscalment de fusió, escissió, canvi
de valors o aportacions no dineràries, ni en general els ad-
quirits a entitats del grup, llevat que fossin béns nous de l’im-
mobilitza’t material nou o d’inversions immobiliàries.

Tipus 30-35 25-30 25-30 35 32,5 30 25 25 25 20 20 20
gravamen

Tipus 20 12 12 20 14,5 12 10 7 7 5 2 2
deducció

Deducció per inversions de beneficis extraordinaris

Reduïda dimensió General Parcialment exemptes Cooperatives

Exercicis 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
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– Valors representatius de la participació en el capital o en fons

propis de tota mena d’entitats que atorguen una participació
no inferior al 5% sobre el capital social d’aquells, podent-se
adquirir aquest percentatge en compres successives sempre
dins del termini per a reinvertir.

S’exclouen els valors que no atorguin una participació en el ca-
pital o en els fons propis, els representatius del capital d’entitats
no residents les rendes de les quals no poden acollir-se a l’e-
xempció per doble imposició econòmica internacional, els re-
presentatius d’institucions d’inversió col·lectiva de caràcter
financer i els valors representatius d’entitats que tinguin com a
activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobi-
liari (les antigues societats patrimonials).
Període de reinversió i termini de manteniment. Per gaudir
de la deducció per reinversió, aquesta s’ha de realitzar dins del
termini comprès entre l’any anterior a la data de posada
a disposició de l’element que ha generat la renda extraor-
dinària i els tres anys següents. La reinversió s’entendrà rea-
litzada en la data de la posada a disposició dels elements
patrimonials en els quals aquesta es materialitzi.
Els elements patrimonials en els quals es materialitzi la rein-
versió hauran de romandre en el patrimoni de l’entitat du-
rant cinc anys, o tres si fossin béns mobles, llevat que la seva
vida útil fos inferior. 
La seva transmissió, abans de complir aquest període de perma-
nència, farà perdre el dret a deduir llevat que l’import obtingut
es torni a reinvertir en els termes assenyalats.
Requisits formals. S’haurà de fer constar en la memòria dels
Comptes Anuals l’import de la renda acollida a la deducció per
reinversió i la data de la reinversió, durant el termini de mante-
niment. 
II.6. Deducció per inversions per a la implantació d’empreses
a l’estranger (Art. 23 RD-L 4/2004)
Per als exercicis iniciats a partir de l’1-01-2007 queda derogat
l’article 23.
Règim transitori: les deduccions en base practicades en exer-
cicis iniciats abans de l’1-01-2007 es regularan per l’article 23,
és a dir, es manté l’obligació de revertir aquesta deducció en els
exercicis posteriors.
II.7. Incentius fiscals per a les empreses de reduïda dimensió 
Igual que l’exercici anterior. Les podeu consultar en la pàgina
web del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
II.8. Règim transitori de deduccions
Les deduccions que desapareixen i que tenen un règim transi-
tori les trobareu a la pàgina web.

III. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
No hi ha cap variació. Podeu fer la consulta en la pàgina web
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

IV. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS
Les tarifes i reduccions d’aquest impost, les podeu consultar en
la pàgina web del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
La novetat més destacada, la trobem en la quota íntegra de les
transmissions lucratives entre vius.

Per a l’aplicació d’aquesta tarifa cal que la donació o el ne-
goci lucratiu entre vius sigui a favor de contribuents dels
grups I i II i que s’hagi formalitzat en escriptura pública.

V. ALTRES NOVETATS
– La reducció del 95% en la transmissió “mortis causa” de

l’habitatge habitual del causant, a partir del 2008 té un límit
de 500.000 euros del valor conjunt de l’habitatge a prorrate-
jar entre els subjectes passius en proporció a la seva partici-
pació. El límit no pot ser inferior a 180.000 euros per cada
subjecte passiu.

– A partir del 2008 es pot aplicar a la base imposable una re-
ducció del 95% sobre el valor net dels elements patrimonials
utilitzat en una explotació agrària (Llei 17/2007 de Mesures
Fiscals i Financeres) i per adquisició per causa de mort de béns
del patrimoni natural.

– A partir de l’1 de gener de 2008, la donació als fills i des-
cendents de quantitats destinades a l’adquisició del seu pri-
mer habitatge habitual dóna dret a una deducció del
95% de la quota tributària de l’Impost sobre Successions i
Donacions.

Requisits:
– El donatari no ha de tenir més de 32 anys o presentar un grau

de discapacitat superior al 65%, i la base imposable de la seva
darrera declaració de renda no pot ser superior a 30.000
euros.

– La donació s’ha de formalitzar en escriptura pública.
– L’import màxim de la donació amb dret a deducció és

de 60.000 euros. Si el donatari és discapacitat en un grau
igual o superior al 65%, l’import serà de 120.000 euros.

– L’habitatge s’ha d’adquirir en el termini màxim de 3 mesos
des de la data de la donació.

VI. ALTRES DISPOSICIONS
VI.1. Interès de demora i interès legal del diner

VI.2. Determinació de l’Indicador Públic de Renda d’Efec-
tes Múltiples (IPREM)

L’IPREM tindrà les quantitats següents:

La quantitat anual de l’IPREM serà de 7.236,60 euros el 2008,
i era de 6.988,80 el 2007, quan les corresponents normes es re-
fereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat
que expressament excloguin les pagues extraordinàries; en
aquest cas, la quantitat serà de 6.202,80 euros el 2008. El
2007 era de 5.990,40 €.

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi

Base liquidable Quota íntegra Resta base Tipus 
euros euros euros aplicable %

0,00 0,00 200.000,00 5

200.000,00 10.000,00 600.000,00 7

600.000,00 38.000,00 En endavant 9

2008  2007  2006-2005  2004  2003-2002 

Interès demora 7% 6,25% 5% 4,75% 5,50%

Interès legal 5,50% 5,00% 4% 3,75% 4,25%

2007          2008 

a) L’IPREM diari 16,64 f 17,22 f

b) L’IPREM mensual 499,20 f 516,90 f

c) L’IPREM anual 5.99,40 f 6.202,80 f





0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Noruega

Suècia

Dinamarca

Bèlgica

Finlàndia

Catalunya

Els darrers mesos, i especialment les darre-
res setmanes, es parla molt dels problemes
de l’economia derivats de la crisi dels mer-
cats financers i l’efecte que tenen, atesa la
globalització d’aquests mercats, sobre l’e-
conomia catalana. 

Aquesta situació, de caràcter conjuntural,
no ha de fer perdre de vista altres realitats,
de caràcter estructural, que incideixen en
el funcionament dels nostres mercats i de
les nostres empreses: una d’aquestes reali-
tats, sens dubte una de les més rellevants,
és l’escassa/reduïda dimensió de l’empresa
catalana. Aquesta afirmació es posa de ma-
nifest en la comparació del nivell de factu-
ració de les empreses catalanes amb la de
països europeus de dimensió i nombre
d’habitants similars, com són Bèlgica, Dina-
marca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

La informació exposada mostra clarament
alguns fets:
– Catalunya és el lider en nombre d’empre-

ses; per contra és el país de la mostra amb
una dimensió empresarial més reduïda.

– Només el 12% de les empreses catalanes
tenen una facturació superior a 10 mi-
lions d’euros.

La reduïda dimensió de les nostres empre-
ses respecte de les empreses dels països
comparats segurament té molt a veure
amb el fet que siguin les que tinguin una
menor projecció exterior i una menor in-
versió en R+D.

Tot plegat ens ha de fer reflexionar sobre
si l’actual model empresarial i productiu
català és el més adient per assolir els ni-
vells de globalització i competitivitat que

requereix la nostra economia si vol afron-
tar els reptes del segle XXI.  

La Comissió d’Economia Financera del
Col·legi d’Economistes de Catalunya pro-
posa la realització d’un debat amb la parti-
cipació d’experts involucrats en diferents
vessants de l’economia del nostre país, per
tal de conèixer la seva opinió sobre la rea-
litat actual del model econòmic català i, si
s’escau, proposar les mesures necessàries
que afavoreixin una major dimensió de les
nostres empreses. 

El debat s’organitzarà mitjançant set subco-
missions d’experts dels següents àmbits o
sectors: empresaris/gestors d’empreses,
agents socials, assessors legals, assessors
fiscals, professionals del món del capital
risc, intermediaris/M&A i professionals de
l’activitat de transaccions services. El nom-
bre de membres de les subcomissions serà
entre 5 i 8, i es prioritzarà, en la mesura del
possible, la participació d’economistes. Ca-
dascuna de les subcomissions, liderada per
un responsable i coordinador, tindrà com a
objectiu preparar un document de síntesi
del debat establert i de les conclusions.

Finalment, a partir de les reflexions de ca-
dascuna de les subcomissions, s’elaborarà
una nota d’opinió de la Comissió d’Econo-
mia Financera que és donarà a conèixer a
la classe política i a la societat en general.

Carlos Capellá
Vicepresident Comissió Economia 

Financera
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Dimensió de l’empresa catalana

Nivell de facturació de les empreses als països de referència (2005)

Catalunya Bèlgica Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

1 – 10 milions 29.502   10.230   2.396     6.622    6.380   8.413   

10 – 25 milions 1.956   3.339   929     1.084    3.548   3.993   

25 – 50 milions 1.349   1.526   691     494    1.352   1.734   

Més de 50 milions 792   1.883   1.572     972    1.912   2.624   

Total empreses 33.599   16.978   5.588     9.172    13.192   16.764   

Informació obtinguda d’Onesource (www.onesource.com) i SABI (Catalunya)

Catalunya Bèlgica Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

1 – 10 milions 88% 60% 43% 72% 49% 50%

10 – 25 milions 6% 20% 17% 12% 27% 24%

25 – 50 milions 4% 9% 12% 5% 10% 10%

Més de 50 milions 2% 11% 28% 11% 14% 16%

Responsables coordinadors 
de subgrups de treball
Subcomissió d’Empresa: Jordi Malapeira, economista.

Subcomissió d’Agents Socials: Joaquín Trigo, 
director de Foment de Treball Nacional.

Subcomissió de Transaction Services: Alejando
Martínez, soci d’Audihispana Grant Thornton.

Subcomissió de Fiscal: Jordi Arques, soci de Cuatrecasas.

Subcomissió de Capital Risc: Àngels Roqueta, 
de Compas Private Equity, S.L.

Subcomissió de M & A: Andreu Casas, soci director
CS Corporate Advisor.

Subcomissió de Jurídic: Pablo Usandizaga, de Via Legis.



Nova etapa
Comissió 
Ensenyament
La Comissió d’Ensenyament d’Economia i de
l’Empresa del Col·legi ha estat malauradament
inactiva els darrers temps, en part pel fet que
la consecució dels objectius que es plantejava
no varen dependre mai de l’esforç dels seus
membres –ni tan sols del mateix Col·legi–
sinó d’instàncies externes, com ara dels diver-
sos òrgans de l’Administració, autonòmica o
estatal, als quals es varen anar adreçant les
diverses propostes elaborades en el seu si.
Ningú no dubta de la conveniència, per no

dir necessitat, que aquesta Comissió tingui
un paper més actiu en un moment com
l’actual en què totes les professions es
veuen seriosament afectades pels “acords
de Bolonya”, d’aplicació quasi immediata.
En el nostre cas, no cal sinó recordar la
desaparició de les actuals llicenciatures i
diplomatures a partir del moment que co-
mencin (en el proper curs acadèmic
2008/09 o en alguns casos en el curs
2009/10) a impartir-se els nous plans d’es-
tudi, que donaran accés al títol acadèmic
genèric que emetran en endavant les uni-
versitats, el de “graduat”, malgrat que amb
denominacions diverses d’acord amb els
diversos àmbits d’especialització.
En aquesta perspectiva, i per rellançar els
treballs de la Comissió, els sotssignants hem
cregut oportú iniciar un projecte que per-
meti establir les característiques que fan pos-
sible que es reconegui la nostra actuació
professional –tant per compte d’altri com per
compte propi– com a adequada, i que es
qualifiqui, en conseqüència, l’economista
mateix com a “competent”. Es pretén, per
tant, concretar els ítems (coneixements, ha-
bilitats, actituds, etc.) que dibuixen les “com-
petències de l’economista”; és a dir, es volen
identificar tots aquells punts que permeten
assolir l’excel·lència en l’actuació professio-
nal d’un economista. 

Metodològicament, el projecte es basarà
en l’enfocament combinatori-contextual
de Le Boterf, atès que considerem que
aquesta teoria pot integrar molts altres
models explicatius. En la metodologia
d’anàlisi aplicada, el concepte “Saber
combinatori” esdevé un element clau:
les actuacions d’un professional s’expli-
quen com a resultat de la forma com
aquest combina els recursos (personals i
de l’entorn) de què disposa. Així, cada
professió es caracteritza per la manera
força diferent de dur a terme aquesta
interacció, fet que explica l’existència de
“maneres de fer”, o d’“estils” o “taran-
nàs”, propis de les diverses professions
universitàries.

En aquesta línia, la Comissió d’Ensenya-
ment d’Economia i de la Empresa proce-
dirà properament a elaborar una enquesta
que s’adreçarà a tots els col·legiats. Actual-
ment, ja s’ha iniciat aquesta tasca amb la
validació d’un primer esborrany que facili-
tarà el treball dels membres de la Comissió
i la col·laboració amb els responsables de
la resta de comissions de treball col·legials.

Montserrat Casanovas, presidenta
Joan Sardà, vicepresident
Xavier Asenjo, secretari



Curs de control de gestió.
Control pressupostari
Durada: 58 hores

Dates: del 27 de març al 15 de maig 
de 2008

Horari: dimarts i dijous 
de 18.00 a 22.00 hores

L’èxit i la supervivència de qualsevol em-
presa requereix la implantació d’un con-
trol adequat de la seva gestió. 

El control de gestió està centrat en l’ava-
luació de l’avui enfront a la previsió, però
també s’ha de pensar en el mitjà i llarg ter-
mini, és a dir, a anticipar el demà d’acord
amb el que s’està i el que no s’està fent
avui, garantint la recerca d’un resultat glo-
bal òptim de la companyia i/o les seves
unitats descentralitzades. 

Per això és imprescindible dissenyar els
sistemes de control en relació a les neces-
sitats específiques de cada organització.

Curs de fiscalitat 
de l’empresa
Durada: 33 hores

Dates: del 31 de març al 23 d’abril de 2008

Horari: dilluns, dimecres i dijous 
de 19.00 a 22.00 hores

A causa del seu creixent protagonisme, la
política fiscal va adquirint un relleu cada
vegada més important en les decisions em-
presarials. 

Això fa que sigui imprescindible un sòlid
coneixement d’aquesta àrea, no tan sols
per a l’economista assessor fiscal, sinó
també per al comptable, l’auditor o l’eco-
nomista que treballa en l’àmbit dels ens
públics o de l’empresa. 

El curs tracta fonamentalment dels impostos
que afecten directament l’empresa o els ens
públics: Impost sobre societats i Impost sobre
el valor afegit; com també d’aquells altres
que hi estan relacionats: retencions a compte
de l’IRPF, ITP, impostos municipals, etc. 

Seminari de l’Impost
sobre societats
Durada: 30 hores

Dates: del 21 d’abril al 26 de maig 
de 2008

Horari: dilluns i dimecres 
de 19.00 a 22.00 hores

Examinar les normes fiscals de la Llei de
l’Impost sobre societats i del seu Regla-
ment per a calcular la base imposable i les
deduccions de la quota. 

Així mateix el curs es proposa analitzar els
diferents règims especials de l’Impost amb
la finalitat que els assistents els coneguin i
els puguin aplicar en la seva pràctica pro-
fessional.

Seminari sobre l’IRPF:
campanya de renda
2007
Durada: 24 hores

Dates: 22, 28 i 29 d’abril; 5, 6 i 13 de maig
de 2008

Horari: dilluns, dimecres i dijous 
de 19.00 a 22.00 hores

Dins del marc de la campanya de renda,
la Comissió d’Assessors Fiscals organitza
aquest seminari amb l’objectiu de concen-
trar, des d’un punt de vista eminentment
pràctic, el tractament i la confecció de les
declaracions de renda de l’exercici 2007. 

El temari del curs és un repàs complet de
la legislació referent a l’IRPF. 

En les sessions es realitzaran un seguit de
supòsits pràctics, seleccionats amb la in-
tenció d’aclarir determinats aspectes de la
matèria.

Altres cursos
març-abril
2008
Due diligence comercial
Durada: 4 hores
Dates: 6 de març de 2008
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Due diligence legal
Durada: 8 hores
Dates: 11 i 13 de març de 2008
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Formalització del procés de
compravenda, cartes i contractes
Durada: 4 hores
Dates: 27 de març de 2008
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Fiscalitat de productes financers,
d’assegurança i de previsió
Durada: 14 hores
Dates: 27 de març; 1 i 3 d’abril de 2008
Horari: de 9.15 a 14.00 hores

Fiscalitat de la venda 
de la companyia
Durada: 4 hores
Dates: 1 d’abril de 2008
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Cas pràctic de compravenda
d’empreses: negociació 
i gestió del canvi
Durada: 8 hores
Dates: 15 i 17 d’abril de 2008
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Eines i solucions jurídiques 
per a situacions de morositat
Durada: 4 hores
Dates: 16 d’abril de 2008
Horari: de 16.15 a 20.15 hores

Curs de fiscalitat immobiliària
Durada: 18 hores
Dates: del 21 d’abril al 7 de maig 
de 2008
Horari:  dilluns i dimecres 
de 19.00 a 22.00 hores
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4 de desembre

Sessió informativa sobre Novetats en gestió
censal, certificats i registres d’apoderament,
organitzada per la Comissió d’Assessors
Fiscals, a càrrec de Gonzalo García de Cas-
tro, cap de la dependència regional de
gestió tributària; Marta Contreras, cap ad-
junt de la dependència regional de gestió
tributària i Carlos Malmierca, tècnic de la
dependència regional de gestió tributària
de l’AEAT.

10 de desembre

Sessió informativa sobre la Subvención de
la solución Pyme Digital para facturación
electrónica y digitalización de facturas, or-
ganitzada pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya juntament amb el Consejo Ge-
neral del Colegio de Economistas de Es-
paña, a càrrec de Juan José Segura, cap de
l’àrea informàtica tributària de l’AEAT,
María Losada, directora general de Zero
Coma i Alejandro Allende, director de des-
envolupament de negoci de Zero Coma.

10 de desembre

Inici del curs Nou Pla General Comptable,
organitzat per la seu de Girona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec de
Jordi Rizo, director financer i professor de
la UAB i Lluís Bonet, consultor i professor
de la UPF.

11 de desembre

Inici del curs sobre el Nou Pla General
Comptable, organitzat per la seu de Tarra-
gona del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya i realitzat a Tortosa, a càrrec de
Fernando Campa i Margarita Ortí, profes-
sors de la Universitat Rovira i Virgili.

13 de desembre

Conferència sobre Compra i contractació
de béns i serveis on line. “Caixaexchange:
la plataforma de compres de la Caixa”, or-
ganitzada per la Comissió d’organització i
sistemes d’informació, a càrrec d’Irene
Tejón Roca, de SUMASA-Grup La Caixa i
Immaculada Pruna, cap de compres de l’A-
juntament de Mataró. En el transcurs de
l’acte, que es va celebrar a l’IDEC, es va re-
alitzar una subhasta en directe. 

13 de desembre

Conferència sobre La qualificació del con-
curs. Les mesures cautelars, organitzada
pel Grup de Treball d’Economistes Admi-
nistradors Concursals, a càrrec de Manuel
Serentill Chaves, economista i administra-
dor concursal. Va moderar l’acte Raimon
Casanellas, economista i membre de la
Junta de Govern del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya.

18 de desembre

Sessió temàtica sobre Aspectes crítics del
Nou Reglament d’Inspecció, organitzada
per la Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec
d’Eduardo Barrachina, magistrat.

19 de desembre

Segona assemblea ordinària de col·legiats
de l’exercici 2007 per a l’aprovació del
pressupost de l’exercici 2008.

19 de desembre

Curs Tancament fiscal i comptable 2007.
Principals novetats de la Reforma Mercan-
til en el Nou Pla General de Comptabilitat
i la seva incidència en l’Impost de Socie-
tats, organitzat per la seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec d’Ángel Blesa, soci director de
Vialegis, economista i exdirector regional
de la Inspecció d’Hisenda de Catalunya i
Arturo Ventura, soci de Vialegis, advocat
i exadministrador d’Hisenda.

15 de gener

Sessió temàtica sobre Reclamacions en el
procediment administratiu, organitzada per
la Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec de
Jorge Buxadé, secretari del Tribunal Econó-
mico Administrativo de Catalunya (TEAR).
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17 de gener
Tertúlia sobre La rendició de comptes. Aca-
bament del concurs. L'arxiu, organitzada
pel Grup de Treball d’Economistes Admi-
nistradors Concursals.

18 de gener

Reunió del panel d’experts de l’IEBE
(Índex d’Expectativa Borsària) per exa-
minar el resultat de l’enquesta corres-
ponent a la previsió del tancament de
l’IBEX-35 a 31 de març de 2008. La
roda de premsa per presentar els resul-
tats corresponents al 1r trimestre del
2008 es va celebrar el 23 de gener.

21 de gener

Conferència sobre Com el canvi climàtic
afecta l’economia, organitzada per la Co-
missió Sèniors, a càrrec de Marta Roca,
Iñaki Gili i Josep Maria Salas, membres de
la Comissió Executiva d’Economia i Soste-
nibilitat.

Documents de treball a disposició 
dels col·legiats
En aquest període s’ha posat a disposició dels membres del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya la documentació següent, que podeu trobar a la pàgina web del
Col·legi, en l’apartat corresponent:

– Documentació aportada per Gonzalo García de Castro, cap de la dependència
regional de gestió tributària; Marta Contreras, cap adjunt de la dependència re-
gional de gestió tributària i Carlos Malmierca, tècnic de la dependència regional
de gestió tributària de l’AEAT, amb motiu de la sessió informativa sobre Nove-
tats en gestió censal, certificats i registres d’apoderament, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals el passat 4 de desembre.

– Documentació aportada per Juan José Segura, cap d’Àrea Informàtica tributària
de l’AEAT; María Losada, directora general de Zero Coma i Alejandro Allende,
director de desenvolupament de negoci de Zero Coma, amb motiu de la sessió
informativa sobre la Subvención de la solución Pyme Digital para facturación
electrónica y digitalización de facturas, aconseguida pel Consejo General de
Colegios de Economistas de España el passat 10 de desembre.

– Documentació aportada per Marta Roca, membre de la Comissió Executiva d’E-
conomia i Sostenibilitat, amb motiu de la conferència Com el canvi climàtic
afecta l’economia, organitzada per la Comissió d’Economia i Sostenibilitat el
passat 21 de gener. 

29 de gener

Conferència sobre Perspectives per a la
UE el 2008: economia i política, organit-
zada per la Comissió Unió Europea, a
càrrec d’Enric Fernández, director d’Es-

tudis Econòmics, Àrea d’Estudis i Anàlisi
Econòmica de “la Caixa” i Jordi Vaquer,
responsable del Programa Europa de la
Fundació CIDOB. Va moderar l’acte Àlex
Ruiz, professor-consultor d’integració
europea a la UOC i vicepresident de la
Comissió.

30 de gener

Resolució de dubtes en relació a l’adapta-
ció de les actuals societats de professionals
a la Llei 2/07 de Societats Professionals, or-
ganitzada per la Junta de Govern, a càrrec
d’Enric Fort, advocat de Guillén Bécares,
SL, l’assessoria jurídica del Col·legi i Caro-
lina Magalló, advocada de la secretaria tèc-
nica del Col·legi.
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Avantatges del carnet col·legial

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

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

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

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

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

Casa del Llibre ofereix un descompte del 5% en tots els seus articles.
Més informació: Pg. de Gràcia, 62 Tels. 932 723 480-902 026 407
pgracia@casadellibro.com  www.casadellibro.com

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

SEAT Catalunya Motor, SA ofereix a tots els col·legiats i familiars
un descompte mínim del 8% més aportació del fabricant, 
en la compra de vehicles de la marca SEAT.
Més informació: Alfred Grau (assessor de vendes)
Gran Via de les Corts Catalanes, 140 (Pl. Cerdà) 08040 Barcelona
Tel. 933 321 608  Mòbil 649 296 960 
alfred.grau@catalunyamotor.es  www.catalunyamotor.seat.es

Centre Mèdic Myoteràpia us ofereix un 50% de descompte 
en la primera visita i un 10% en els següents tractaments (teràpia
muscular i suau del dolor, migranya, cefalea, esquena, colze, ge-
noll, artrosi, etc.).
Més informació: Casanova, 154, entl.  Barcelona 
Tel. 934 517 287  www.myoterapia.com

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

Indústria, 298-300, baixos Tel. 934 503 111
Pau Claris, 70, entl. A Tel. 932 157 382

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

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

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

Clínica Baviera Corporate ofereix a tot el nostre col·lectiu 
i els seus familiars directes un descompte del 40% en la primera
visita refractiva. En correcció visual làser i en la resta de tractaments
un 20% de descompte.
Més informació: Tel. 902 130 100  www.clinicabaviera.com

Dalmau Carles Pla, S.A. mitjançant el pàrquing Eixample ofereix
als col·legiats un descompte del 10% sobre les tarifes vigents en
cada moment, en les estades al seu pàrquing, prèvia presentació
del carnet de col·legiat. Aquest acord implica fer el pagament a la
taquilla d’entrada, no es poden utilitzar els caixers automàtics i
no es pot pagar amb targeta de crèdit.

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

Els clubs de fitness DIR ofereixen un 10% de descompte en la quota
mensual a tots els col·legiats. Oferta subjecta a les condicions de promo-
cions, generals d’inscripció i assistència dels clubs fitness DIR vigents
en cada moment. No acumulable a altres ofertes o promocions.
La inscripció dependrà de la promoció vigent en el moment de l’alta.
Més informació: Tel. 934 504 818  mkextern@dirfitness.es
Els descomptes no són acumulables.

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

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

Central de Reserves es compromet a oferir descomptes especials 
a tots els economistes col·legiats en diferents serveis: allotjament
a l’Hotel Abat Cisneros i a les Cel·les Abat Marcet, Montserrat 
Visita i Montserrat Cultura.

Geieg-Mifas ofereix unes tarifes especials en el pàrquing del carrer 
de la Creu, s/n de Girona: 1,25 e l’hora i 0,020 e el minut, 
presentant el carnet col·legiat a la caixa.

francesc mestre art



Informatiu de l’economista núm. 119 Pàg. 45

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

Gestinet, Manteniments Informàtics ofereix a tots els col·legiats un
descompte del 15% en tots els contractes de manteniment informàtic
(reparació d’ordinadors, estabilitat xarxes, seguretat, prevenció i 
seguiment, assessorament informàtic, Internet, noves tecnologies,
etc.) Disposem de contractes específics pels col·legiats a partir de 3 i 5
hores mensuals d’assistència del nostre personal tècnic a domicili.
Més informació: Tel. 902 88 76 76  info@gestinet.com
www.gestinet.com/coleconomistes (necessari núm. col·legiat)

Grup Silchris és el conjunt de professionals qualificats, organitzats
en 12 àrees específiques i exclusivament dedicats a oferir solucions
integrals a qualsevol necessitat que sorgeixi al seu negoci. Més de 20
anys d’experiència permeten asegurar un servei ràpid i eficient 
de la més alta qualitat.
Contacti amb nosaltres per a conèixer els avantatges i descomptes
exclusius per als col·legiats de CEC.
Més informació:Tel. 902 900 665 info@silchris.com www.silchris.com

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

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

La botiga Magda Planellas de bosses, sabates i articles de viatge
ofereix un descompte del 10% en tots els seus articles (excepte
rebaixes). 
Més informació: Rbla. de Catalunya, 95  www.magdaplanellas.com

Poliesportiu Marítim, centre de Talassoteràpia, ofereix 
un descompte del 50% en la quota d'inscripció i un 5%
de descompte en les quotes individuals d’abonament.
Més informació: Pg. Marítim, 33-35  08002 Barcelona
Tel. 93 224 04 40  maritim@claror.org  www.claror.cat

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

La signatura del conveni de col·laboració, el passat 23 de novembre,
entre el Col·legi d’Economistes de Catalunya i la Mútua General 
de Catalunya permetrà als col·legiats i els seus familiars accedir 
a l’àmplia gamma d’assegurances d’assistència sanitària, d’indem-
nització i salut, de vida i accidents, en unes condicions especials. 
www.mgc.es

Flors Navarro ofereix un 10% de descompte en tots els seus
productes. 
Més informació: València, 320  Barcelona   Tel. 934 574 099
www.floristeriasnavarro.com

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

Vins Noe, S.L. ofereix una tarifa preferencial en els seus articles,
del 4% al 7%, segons producte. Si desitgen fer la compra a través
de la seva web, caldrà identificar-se posant la clau eco + núm. de
col·legiat.
Més informació: Av. Torre Blanca, 3 08190 Sant Cugat del Vallès 
Tel. 935 891 983 www.vinsnoe.com

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

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

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

Pàrquing David ofereix una tarifa especial de 10 e (1/2 dia) 
i 15 e (tot el dia), presentant el tiquet prèviament segellat 
pel Col·legi d’Economistes.
Entrades: Aribau, 230-240

Tuset, 19-21 i Trav. de Gràcia, 62 

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

Regal, Canal directe de Liberty Seguros, t’ofereix un 10% 
de descompte addicional en les assegurances d’auto, llar i moto.
Visita la web www.regal.es/economistes.htm, si contractes Regal
Auto on-line tindràs un 7% de descompte adicional o truca 
al 902 444 707. Codi 2096.

Roc Blanc Hotels ofereix a tots els col·legiats i els seus acompanyants,
els empleats del Col·legi i els seus acompanyants un 20% de 
descompte (de diumenge a dijous inclosos) i un 10% de descompte
(divendres a dissabte inclosos) en estades d'allotjament i esmorzar,
en programes de salut i bellesa (excepte serveis a la carta) als nostres
Centres Termals, a l’entrada espai lúdic termal aquatonic (Tarragona)
i en programes hotel + forfait ski Vallnord (Andorra), aplicables a
les tarifes públiques i a les ofertes que trobin a la nostra web:
www.rocblanchotels.com, en qualsevol dels seus 3 hotels:
Hotel Roc Blanc (Andorra) HotelRocBlanc@RocBlancHotels.com
Hotel Panorama (Andorra) HotelPanorama@RocBlancHotels.com
Hotel Termes (Montbrió del Camp) HotelTermes@RocBlancHotels.com
Més informació: Tel. 902 930 400 Vàlid tot l'any 2008, excepte 
Setmana Santa, del 5 a 8 de desembre de 2008 i Nadal i sempre
considerant les ofertes els períodes indicats.
(Imprescindible mencionar codi AC369)

S4 ofereix a tots els col·legiats ofertes en material informàtic 
tant en software com en hardware i/o instal·lacions.
Podeu consultar aquestes ofertes en el número de telèfon 
902 158 920, o a la web www.s4b2.es

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

ZyLAB és una empresa lider en el sector de software de gestió 
documental. Oferim solucions a mida a tot tipus de clients de 1983.
Actualment tenim un conveni de col·laboració amb el Col·legi que
permet als col·legiats un estalvi del 25% sobre les nostres solucions.
Més informació: Tel. 902 10 51 12 info@zylab.com www.zylab.es

NAVARRO

DAVID, S.A.P

HOTELES



Hemeroteca Fet a casa
Autor: Ramon Aymerich

Editorial: Viena edicions

Aquest llibre és un
viatge pels camins de
la innovació en les
empreses catalanes,
un recorregut amb
parades obligades en
sectors que intenten
reinventar-se dia a
dia, ja sigui perquè
l’activitat en què tre-
ballen tot just acaba

de néixer o bé perquè des de fa anys –i
això té un mèrit extraordinari- han conver-
tit aquesta estratègia diferenciadora en la
seva manera de treballar. I en el fons és
també un homenatge a la història humana
que s’endevina al darrere de cadascuna
d’aquestes empreses. Perquè quan les
coses es fan bé, convé dir-ho i aplaudir els
emprenedors que hi ha al darrere, i quan
no és així... cal saber-ho per no tornar a
repetir els seus errors.

La productividad en 
la economía española
Autor: Julio Segura (coordinador)

Editorial: Centro de estudios 
Ramón Areces, SA

Este libro es el res -
ultado de un encargo
de la Fundación
Ramón Areces que,
hace tres años, con-
sideró que el análisis
de la productividad
constituía uno de los
temas más im por -
tantes para el futuro
de la economía es-

pañola. Los motivos de la elección del
tema eran claros. 

El vigoroso impuso expansivo iniciado tras
la superación de la crisis de comienzos de
la década de 1990, que había permitido re-
cortar la distancia con la Unión Europea
(UE) y culminar con éxito el proceso de
ajuste que condujo a que España formara
parte desde su comienzo de la zona del
euro, arrojaba resultados muy pobres en
cuanto al comportamiento de la producti-
vidad del trabajo (PT) y de la productivi-
dad total de los factores (PTF).

Sucedió en Wall Street 2
Autor: Agustí Sala

Editorial: Ediciones Robinbook SL

En estas páginas se
recogen algunos inven-
tos e ideas que cuaja-
ron y otros que fueron
rotundas decepciones.
Unos surgieron a par-
tir de la inspiración en
fenómenos de la pro-
pia naturaleza y otros,
de la inventiva de uno
o varios personajes in-

quietos. Algunos sobrevivieron y aún per-
duran. Otros se adaptaron a las nuevas
demandas sociales o, simplemente, des-
aparecieron víctimas de la evolución.

Col·lecció Estudis Socials
núm. 23. Programes in-
tergeneracionals. 
Cap a una societat 
per a totes les edats
Autors: Mariano Sánchez (director),
Donna M. Butts, Alan Hatton-Yeo, Nancy,
A. Henkin; Shannon E. Jarrot, Matthew S.
Kaplan; Antonio Martínez, Sally Newman,
Sacramento Pinazo, Juan Sáez, 
Aaron P.C. Weintraub

Editorial: Fundació “la Caixa”

En línia amb la crida
internacional de Na-
cions Unides per
construir una socie-
tat per a totes les
edats, el present es-
tudi de l’Obra Social
“la Caixa” investiga
quines característi-
ques han de tenir
els programes i les

polítiques intergeneracionals que aspirin a
fer de les nostres societats llocs on no es dis-
criminin les persones per la seva pertinença
a un o altre grup d’edat, i on l’envelliment
no sigui considerat com una amenaça sinó
com un procés que contribueix al benestar
i al desenvolupament socioeconòmic.

Miscel·lània
Ernest Lluch i Martín
Volum II

Editat: 
Fundació Ernest Lluch

Informe anual 
ome 2007
Un nou mapa 
de mercats i oportunitats

Editat: 
Consorci de 
Promoció Comercial
de Catalunya 
i Generalitat 
de Catalunya

Nuevo PGC y PGC
Pymes: un análisis
práctico y a fondo

Coordinació: Oriol Amat i Santiago Aguilà

Autors: Diversos

Esta obra analiza
de forma práctica 
y detallada las
distintas partes de
la nueva norma-
tiva. Cada tema va
acompañado de
ejercicios resueltos
que permiten com-
prender de forma
práctica los temas

tratados, incluyendo comparaciones con el
PGC anterior.
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Entitats col·laboradores

Agenda març 2008
ORGANITZA DIA HORA LLOC

AULA D’ECONOMIA

COMISSIÓ
D’ASSESSORS 
FISCALS I COMISSIÓ 
DE COMPTABILITAT 

COMISSIÓ 
DE COMPTABILITAT
I ACCID

COMISSIÓ
D’ECONOMIA
DE LA SALUT

COMISSIÓ OSI

COMISSIÓ SENIORS

COMISSIÓ UNIÓ
EUROPEA

GRUP DE TREBALL
D’ECONOMISTES
ADMINISTRADORS
CONCURSALS

JUNTA DE GOVERN

SECCIÓ 
REA CATALUNYA

SEU TARRAGONA

• 6 de març 9.30 h A-1
Gestió de problemes i presa de decisions

• 6 de març 16.30 h FIATC
Due diligence comercial

• 11 de març 16.30 h FIATC
Due diligence legal

• 27 de març 16.30 h FIATC
Formalització del procés de compravenda, cartes 
i contractes

• 27 de març 18.00 h 2n 6a
Curs de control de gestió. Control pressupostari

• 31 de març 19.00 h A-2
Curs de fiscalitat de l’empresa

• 4 de març 19.00 h Sala
“Primera implantació del Nou Pla general d’Actes
de Comptabilitat: ajustos comptables i fiscals”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 13 de març 19.00 h Sala
Conferència: d’Actes
“El Nou Pla General de Comptabilitat: 
una anàlisi pràctica i a fons”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 6 de març 19.00 h Sala 
Presentació de l’article: de Juntes
“Priorización de pacientes en lista de espera para 
cirugía de cataratas: diferencias en las preferencias 
entre ciudadanos”

• 13 de març 18.00 h Sala 
Reunió interna de Juntes

• 5 de març 12.00 h Sala 
Reunió interna de Juntes

• 12 de març 19.00 h Sala
Conferència sobre la problemàtica del cinema en català: d’Actes
Exposició sobre la producció  i direcció de la pel·lícula 
“ El Coronel Macià” a càrrec del seu productor  
i director, Josep Mª Forn
Cal fer inscripció prèvia a la seu del Col·legi

• 3 de març 19.00 h Sala
“L’aportació del nou Tractat a la construcció europea” d’Actes

• 31 de març 19.00 h Sala
Tertúlia: d’Actes
“Estratègies i tàctiques per passar d’un concurs 
ordinari sense futur a un conveni amb tan sols 
una quita d’un 33% i una espera de 3 anys”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 26 de març 19.00 h Sala
Assemblea ordinària de col·legiats d’Actes

• 12 de març 19.00 h Sala de
Sessió informal: Juntes
Pendent de concretar
Cal fer inscripció prèvia a la seu del Col·legi

• 6 de març 19.00 h Seu de
“Introducció al  Nou Pla General Comptable: Tarragona
Presentació del Nou Pla General de Comptabilitat 
en català”
Cal fer inscripció prèvia a la seu de Tarragona




