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informatiu que tens a les mans, a més de reflectir les activitats i els nous serveis que s’han desenvolupat en el
primer trimestre d’enguany, i que el nostre Col·legi ofereix, incorpora la Memòria d’activitats de l’exercici 2007 aprovada
en l’assemblea de col·legiats del passat 26 de març.

L’any 2007 es va caracteritzar principalment per la compra de la finca de Gal·la Placídia per a la construcció de la nova
seu del Col·legi i per la renovació de la totalitat dels càrrecs de la Junta de Govern. Com en anys anteriors, el 2007 ha estat
un any de creixement de les activitats col·legials i de major presència i participació del nostre Col·legi en la societat, com
ho demostren les actuacions i activitats realitzades que podeu consultar en la Memòria que trobareu en aquest informatiu.
En relació al tancament econòmic de l’exercici, informar- vos que, en la mateixa línia que els darrers anys, es tanca amb
un marge positiu, i és precisament la generació consolidada d’un excedent econòmic any rere any, el que ens dóna tran-
quil·litat per poder finançar i assolir el repte de la construcció de la nova seu.

Coincidint amb l’assemblea de col·legiats va acomplir-se un any des de la presa de possessió dels càrrecs de l’actual
Junta de Govern. El programa electoral de la Junta de Govern, que us vàrem fer arribar mitjançant l’Informatiu de l’E-
conomista, especificava que les tres principals línies d’actuació del mandat, a part de la construcció de la nova seu del
Col·legi d'Economistes de Catalunya, eren les següents:  incrementar la participació i vinculació dels col·legiats amb la
institució pontenciant les comissions de treball; continuar fomentant i facilitant la formació permanent als col·legiats
mitjançant els cursos i seminaris de l’Aula d’Economia i les sessions de treball, conferències i altres actes que organitzin
els diversos centres d’activitats del Col·legi; i impulsar la presència del Col·legi, ja que és a través d’aquesta presència com
la veu de la professió es fa sentir en la societat.  Crec que podem sentir-nos satisfets del resultats aconseguits en aquest primer
any en relació a l’acompliment d’aquestes tres línies d’actuació com podeu veure en la Memòria d’Activitats de l’any
2007, i com heu pogut comprovar en les diverses agendes d’activitats mensuals que heu anat rebent.

Tres reptes té plantejats la nostra professió i el nostre col·legi en aquests moments, la resolució adequada dels quals és
també un dels objectius preferents de la Junta de Govern per aquest mandat. El primer és la Llei de Societats Professionals,
i el nostre objectiu és assessorar les actuals societats professionals que desenvolupen activitats professionals per tal de fa-
cilitar-los l’adaptació als requisits que estableix aquesta Llei i, un cop finalitzat el període d’adaptació, integrar aquest nou
tipus de col·legiats al nostre col·legi.

El segon repte fa referència al procés d’adaptació dels estudis universitaris a l’acord de  Bolonya que, com sabeu, comporta
la desaparició de les actuals llicenciatures per estudis de grau. Per a la nostra professió representa el repte d’integrar els
nous graduats que surtin de les facultats d’Economia i evitar la possible fragmentació que es podria produir a causa de
la llibertat que tenen les universitats d’impartir els estudis de grau que considerin que la societat necessita. Per aquest
motiu, des de l’inici de la reforma, la Junta de Govern ha estat en contacte permanent amb els degans de les diverses fa-
cultats d’economia de les universitats catalanes per tal de comentar i arribar a acords en relació a aquest procés pel que
fa als estudis de grau que han d’habilitar per a l’exercici de professió d’economista. I recentment, d’acord amb les facultats
d’Economia de les universitats catalanes la Junta de Govern ha nomenat un col·legiat per a cadascuna per tal que s’integri
com a representant del Col·legi en les respectives Comissions de Grau.

El tercer repte fa referència a la construcció de la nova seu del Col·legi d'Economistes de Catalunya.  La Junta, com ja he
comentat en anteriors Informatius, vol que tot aquest procés de construcció sigui el màxim transparent i eficient possible,
que l’edifici resultant sigui emblemàtic, que s’adapti plenament a les necessitats funcionals del Col·legi i que constitueixi
una  aportació singular a l’arquitectura urbana de Barcelona. Poca cosa puc afegir que no sapigueu sobre com es troba
en aquests moments el procés de construcció de la seu; l’1 de maig va finalitzar la fase d’informació pública, i en aquests
moments esperem que el Ple de l’Ajuntament de Barcelona aprovi el Pla Especial. Mentrestant, els arquitectes ja tenen
molt avançat el projecte bàsic i funcional de l’edifici per tal de presentar-lo a l’Ajuntament de Barcelona i iniciar les obres
al més aviat possible.

Un darrer tema de què us volia informar és que la Junta de Govern ha iniciat la reforma dels actuals Estatuts del Col·legi
d'Economistes de Catalunya per tal d’adaptar-los a la legislació vigent en matèria de societats professionals i d’adaptar-
lo també la Llei de professions Titulades i de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya, a la reforma dels
estudis universitaris  i a d’altres normatives que han aparegut des de la darrera modificació de l’any 1994. Aprofitant
aquesta necessària reforma s’ha volgut fer una revisió íntegra del seu redactat i una actualització de la regulació del fun-
cionament del Col·legi d'Economistes de Catalunya. En propers informatius us farem una presentació més exhaustiva
d’aquesta reforma que us diem i us farem arribar la proposta de redactat per tal que ens pugueu adreçar els vostres co-
mentaris, suggeriments i propostes de modificació.
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Introducció

En la meva condició de president del
Grup de Treball que el Consell General
de Col·legis d’Economistes d’Espanya
ha creat, he tingut ocasió d’abordar un
nombre molt considerable de qüestions
entre polèmiques i de vegades no de
consens a l’hora d’interpretar la Llei
2/2007 de 15 de març per la qual es
creen les SP. El present treball té com a
objecte fer una primera immersió sobre
alguna de les qüestions que se’ns han
anat plantejant, deixant moltes altres,
no menys importants, per abordar-les
en posteriors escenaris, com per exem-
ple la multidisciplinaritat, pendent de
solució reglamentària, la fiscalitat dels
socis societat –operació vinculada– els
problemes de responsabilitat professio-
nal solidària i l’estatut que ha d’ocupar
la SP en el marc col·legial.

A continuació, doncs, abordem alguna de
les qüestions plantejades, i ho fem a partir

d’un marc general de raó de ser i una or-
denació epigràfica en els termes següents.

La professió d’economista s’ha anat desen-
volupant al llarg d’aquests últims vint anys
a partir de diferents activitats professionals
tan significatives com l’auditoria, l’assesso-
ria fiscal i comptable i, d’una forma cada
cop més puixant, l’assessoria financera, de
recursos humans i del màrqueting; a més
a més, la realitat del mercat ha anat propo-
sant exercicis professionals tant multidis-
ciplinaris, amb advocats, enginyers, i
ar  qui  tectes, entre d’altres, com planteja-
ments a partir de plataformes conjuntes
d’activitats professionals exercides en
comú. De fet, les estadístiques ens diuen
que és un lloc habitual entre els econo-
mistes la utilització de societats mercantils,
preferentment societats limitades, per
exercir la professió.

Aquest fenomen ha anat trobant respostes
diferents en el panorama normatiu i regu-
lador de l’Estat espanyol. Així, des de la
posició de la Direcció General de Registres

i Notariat del 1986 amb la consagració de
les anomenades societats d’intermediació,
passant per la solució híbrida de la Llei
d’Auditoria (1988) i la seva solució Regla-
mentària del 1990, i acabant amb les articu-
lacions col·legials i del Consell General a
través dels seus òrgans especials del REA i
del REAF, curiosament cal esmentar que el
Refor i el RASI no han volgut a hores d’ara
arbitrar el tema societari, i els que sí que
han escomès han cercat la solució híbrida
de l’auditoria.

Per la seva banda, la Unió Europea ha
anat aproximant-se al problema de l’exer-
cici de les diferents professions des de l’A-
genda de Lisboa (2000) amb major ímpetu
que temps enrere, com a resultat ens en-
frontem davant la implantació a nivell de
cada país de la Directiva sobre Prestacions
de Serveis (2005, 2006) i de la seva con-
seqüent regulació respecte de la Protecció
del Títol així com la identificació i la regu-
lació de les diferents professions intraco-
munitàries. Amb elles, la referència explícita
a les “signatures” i el reconeixement de
les organitzacions de professionals es va
presentant com una constant de la major
repetició en aquest context supranacional
europeu.

El panorama general es tanca si tenim en
compte que països com França (1990) o
Alemanya (1996) han regulat de manera
detallada el fenomen de l’exercici profes-
sional de forma societària, mentre que d’al-
tres com Holanda, i per a determinades
professions com l’advocacia, compten amb
una llarga tradició reglamentista quant a
formes societàries d’organitzar la professió
i incompatibilitats (2002).

No obstant això, en el context de l’Estat
espanyol cap de les iniciatives fins ara pro-
mogudes havia vingut a resoldre les mol-
tes qüestions que el tema planteja, ni els
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esforços col·legials amb les seves regla-
mentacions internes, cas del Col·legi de
Catalunya per exemple, ni les iniciatives
de les grans companyies de professionals,
auditors, Garrigues, Uría, Cuatrecasas,
Baker, i tantes altres, podien considerar-se
satisfactoris des de l’òptica de propiciar un
exercici de les professions amb els cànons
i principis de protecció al consumidor final
d’aquest tipus de prestació de serveis i de
seguretat jurídica i de funcionament res-
pecte del col·lectiu que treballa al si cor-
poratiu.

Calendari i temps de regularització 
i adaptació a la Llei 2/2007

La Llei 2/2007 de 15 de març de Societats
Professionals ha cobert aquesta important
llacuna que en paràgrafs anteriors anuncià-
vem; de fet, es pot considerar que la inicia-
tiva ha anat més enllà del que en un
principi s’esperava de l’impuls parlamen-
tari en aquest tipus d’àrees del reconeixe-
ment de les professions i la protecció dels
títols que ha desenvolupat l’acció governa-
mental al nostre país.

La Llei compta amb un tret determinant
com ara és el de la seva obligatorietat, i da-
vant d’aquest imperatiu normatiu regula
també la sanció que el seu incompliment
comporta i que no és ni més ni menys que
la dissolució d’aquelles societats que no
s’emmarquin en les coordenades d’obligat
seguiment que en el context dels seus di-
vuit articles s’expliciten. La disposició tran-
sitòria primera de la Llei: termini d’inscripció
en el Registre Mercantil en connexió amb
l’article quart apartat cinquè de la Norma,
delimita els períodes temporals d’adaptació
i posada en marxa de la norma: amb límit
màxim del 16 de juny de 2008, i els temps
d’esmena, regularització, davant situacions
discordants sobrevingudes i que en aquest
apartat 4.5 estableix com a termini màxim
de tres mesos comptats des del moment
que es va produir l’incompliment.

Les coordenades generals 
de les SP en el marc dels economistes

La Direcció General de Registres i Notariat,
en sengles resolucions de 21 de desembre
de 2007 i d’1 de març de 2008, ha definit
les dues cotes de posició entre el que
poden ser Societats d’Intermediació d’Eco-
nomistes i Societats pròpiament Professio-
nals. Aquí se surt a l’encontre de la
interpretació universalista per la qual des
d’alguns sectors de la doctrina s’interpreta
que professions com les de l’advocacia i
l’economia no caben en les societats d’in-
termediació, tal com de forma extensa
raona la Direcció General de Registres i
Notariat en la primera de les resolucions
esmentades, és a dir, sempre serà possible
exercir una professió que requereix per a
això una titulació universitària oficial i la
seva corresponent inscripció col·legial a
través d’una societat d’intermediació sigui
quina sigui la professió de què es parli. Al
contrari, és de la més gran importància la
Resolució de l’1 de març de 2008, que acla-
reix que estem davant d’una norma de
compliment obligatori i no de lliure albir,
de manera que la condició de SP no depèn
de la voluntat dels socis constituents, sinó
del tipus de socis que es pretengui consti-
tuir, o en període transitori que ja existeixi.

Per intentar tancar la polèmica, una Socie-
tat Mercantil, per exemple una limitada,
que es constitueixi en termes d’una regula-
ció societària sense cap especificitat o par-
ticularitat que vagi més enllà de les
d’obligacions, i que no obstant això incor-
pori en el seu objecte social activitats pro-
fessionals pròpies de l’economista, podrà
ser d’intermediació sempre que habiliti
amb aquest objectiu la pròpia solució esta-
tutària, a sensu contrari una mercantil que
reguli el seu funcionament intern amb les
coordenades que la mateixa Llei preveu i
que en el seu objecte social reculli activi-
tats professionals pròpies de l’economista,
es trasllada de forma unívoca a la confor-
mació de les SP.

Les societats professionals d’economistes
i l’auditoria de comptes

La Disposició Addicional Primera de la Llei
2/2007 ha establert de forma explícita el
caràcter subsidiari de la Llei 2/2007 enfront
de la Llei d’Auditoria del 88 en el marc de
la regulació explícita de les societats d’au-
ditoria, i molt en particular respecte del
percentatge del Capital Social i drets de vot
que els socis professionals auditors han
d’ostentar sobre la pròpia mercantil, i que
n’hi ha prou amb superar el 50% enfront
de la mateixa solució de la Llei 2/2007.

A l’últim, cal esmentar algunes altres qües-
tions sempre sense caràcter exhaustiu com
són les actuacions en règims forenses i més
específicament en les actuacions concur-
sals, i aquí esmentar que si bé és veritat que
les SP només poden estar registrades en el
cens, Registre Col·legial de l’àmbit territorial
de competència de Registre Mercantil, hau-
ran d’identificar-se en totes i cadascuna de
les demarcacions territorials col·legials on
pretenguin actuar en aquests àmbits judi-
cials, i al seu torn hauran de col·legiar en
tots i cadascun dels col·legis professionals
esmentats aquells socis professionals, per-
sones físiques, que s’hagin d’incorporar a
les llistes d’espera de tals actuacions. 

En conclusió, un sol registre de SP i tantes
col·legiacions de persones físiques com de-
marcacions territorials s’ocupin per aques-
tes persones físiques socis de les SP.

Leopoldo Pons Albentosa
Economista i president del Grup 

de Treball de Societats Professionals 
del Consell General de Col·legis 

d’Economistes d’Espanya

Per raons d’espai i d’ubicació en la publi-
cació, s’han omès tota mena de referències
bibliogràfiques que, no obstant això, per a
aquells que puguin estar-hi interessats,
queden a la seva disposició.



Des de la creació del Registre d’Economis-
tes Auditors pel Consell General de Col·legis
d’Economistes d’Espanya, hem viscut, al
llarg d’aquests 25 anys, moments tan
transcendentals com els presents en l’acti-
vitat professional de l’auditoria de comptes
que han suposat un progressiu i definitiu
reconeixement de la nostra Corporació
Professional, com també una consolidació
del treball dels nostres membres en els seus
serveis professionals a empreses de totes les
grandàries i sectors de l’economia del nos-
tre país i de la resta del món.

Quan l’entorn econòmic empresarial euro-
peu està conformat majoritàriament per
empreses mitjanes i de menor dimensió,
que representen el 99,8% de les empreses, el
66% de l’ocupació i el 65% de les xifres de
negoci total de la UE, i els últims estudis re-
velen que aquestes empreses s’han convertit
en el motor de l’economia i els més grans
contribuents al seu creixement –essent les
mitjanes i petites societats d’auditors i asses-
sors comptables els més ben valorats per
aquelles societats–, era necessari transmetre
als membres del nostre col·lectiu professio-
nal i els diversos agents  econòmics que la
solució de futur basada en el treball dels
economistes auditors és una garantia de
qualitat a la Societat en el seu conjunt, tant
nacional com internacional.

En el pla internacional hem de destacar que
des de fa catorze anys, data de la seva fun-
dació, l’EFAA (Federació Europea de Comp-
tables i Auditors), que agrupa més de cent
mil professionals de tretze països, està col·la-
borant activament amb els organismes in-
ternacionals en diverses propostes per anar
homologant els principis i les normes de

comptabilitat i auditoria
per a les Pimes a Europa.
El Consell General de
Col·legis d’Economistes-REA
és l’única organització es-
panyola que hi és repre-
sentada tot fent arribar a
la UE i a l’IFAC la seva veu
i les propostes dels comp-
tables i dels auditors que
donen serveis a les Pimes. 

Gràcies a la seva creixent projecció interna-
cional i a les línies de treball desenvolupades
per l’EFAA en comptabilitat i auditoria, di-
verses organitzacions internacionals n’han
sol·licitat la col·laboració i les seves valuoses
opinions sobre la problemàtica actual de les
Pimes europees.

El REA, al llarg de vint-i-cinc anys, ha con-
solidat un ampli espai en què les petites i
mitjanes societats d’auditoria donen servei
a les Pimes de tots els sectors. Per això con-
tinuem realitzant un gran esforç per donar
suport tècnicament als nostres economistes
auditors en la seva activitat diària: desen-
volupant recomanacions tècniques; guies
orientatives i circulars tècniques, i establint
acords de col·laboració amb diverses edi-
torials en les seves publicacions sobre
comptabilitat i auditoria.

En relació amb les línies d’actuació de la
nostra Corporació en suport i ajuda al nostre
col·lectiu professional, cal destacar el Pla de
Control de Qualitat implementat anualment
i el Servei de Formació Pràctica Professional,
que ofereix un assessorament voluntari i in-
dividualitzat als nostres membres.

En darrer lloc, volem destacar el nostre Pla
de Formació, que entre els cursos presen-
cials realitzats als Col·legis d’Economistes i
en el Consell General d’Economistes-REA i
els realitzats on-line sumen més de cent
cursos a l’any, amb més de quatre mil
alumnes, amb l’única finalitat d’oferir els
millors serveis a aquest col·lectiu, i amb
això al teixit real econòmic del nostre país. 

Fruit d’aquest treball continuat al llarg dels
anys i consultades les últimes xifres oficials

publicades al juny del 2007 per l’ICAC, el
Consell General de Col·legis d’economistes-
REA és la Corporació que més creixement
ha tingut, els dos últims exercicis disponi-
bles, de societats d’auditoria, amb un in-
crement d’un 6% i en auditors exercents
d’un 2%.

En aquest context general hem arribat als
25 anys d’activitat, i és per això que, al
llarg del present any 2008, el Consell Di-
rectiu del Registre d’Economistes Auditors
del Consell General de Col·legis d’Econo-
mistes, en la celebració del seu XXV ani-
versari, ha programat sis jornades de
treball en col·laboració amb diferents
col·legis d’economistes, de les quals us ani-
rem informant. 

La posada en marxa d’aquestes jornades
suposa un nou repte per a la nostra Corpo-
ració Professional representativa de la pro-
fessió comptable i dels auditors.

Amb el LEMA d’aquestes Jornades de Tre-
ball es presenta el seu doble missatge:

“El REA: Una solució de futur- 
Garantia de qualitat a la societat.”

El REA com a garantia de qualitat a la so-
cietat. A partir de com l’auditor pot conèi-
xer els seus riscos fent una auditoria més
eficaç i eficient, es presentaran, en la sessió
del matí i en una Jornada de Portes Ober-
tes, les cinc àrees d’actuació que està des-
envolupant el REA per donar suport a les
tasques realitzades pels seus membres que
garanteixi la seva actuació professional
davant la societat.

El REA una solució de futur. En la Jornada
de Treball de la tarda s’abordarà un temari
ambiciós, en què es van incloent els temes
més actuals que preocupen als  auditors i als
economistes, i en els quals el REA, el consell
general i els col·legis d’economistes estan tre-
ballant per donar solucions de futur a la nos-
tra professió d’economista en la seva activitat
professional com a economista auditor.

A la finalització de la Jornada de Treball
s’ha programat l’entrega dels diplomes als
nous membres del REA, així com diversos
reconeixements professionals.

La I Jornada de Treball commemorativa
del XXV aniversari del REA s’ha pogut or-
ganitzar, a Barcelona, el dia 10 d’abril de
2008, gràcies a la col·laboració directa dels
Col·legis d’Economistes de Catalunya i d’A-
ragó, així com de la secció-REA del Col·legi
de Catalunya.

Manuel Hernando
Gerent CGCEE-REA
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“El REA: una solució de futur. 
Garantia de qualitat a la societat”

ANIVERSARI
“El REA: una solució de futur.
Garantia de qualitat 
a la societat”

Barcelona, 10 d’abril de 2008





Notícies Wolters Kluwer 
adquiere Leynfor S XXI

Wolters Kluwer
España ha anun-
ciado hoy la
adquisición de
Leynfor S XXI,
editorial espe-

cializada en
publicacio-
nes jurídicas

online. Con esta ope -
ración, Wolters Kluwer España amplía su
actual oferta de información electrónica
profesional para asesores de las áreas fis-
cal, contable y laboral.
Wolters Kluwer España opera con la
marca LA LEY, dirigida a los profesionales
del derecho (abogados, procuradores, no-
tarios, registradores y jueces), con las mar-
cas CISS y A3 Software, dirigidas a los
asesores profesionales (economistas, fisca-
les, laborales, mercantiles y contables) y
con la marca Especial Directivos. Wolters
Kluwer España provee de información,
software y formación a los profesionales,
ayudándoles a adoptar sus decisiones más
críticas de la manera más eficaz para me-
jorar su productividad. Con más de 300.000
clientes suscritos a sus productos, es líder
de mercado en las áreas de Administración
Pública, Impuestos, Contabilidad, Recur-
sos Humanos, Salud&Seguridad y Gestión
de Centros Educativos. Para más informa-
ción ver www.wolterskluwer.com

Nota de prensa
Las Pymes y los Autónomos ya pueden tirar 
las facturas que reciban en papel

Los Economistas, Pymes y Autónomos que se
adhieran al proyecto Pyme Digital  podrán
adquirir, “con subvención”, los productos que
se precisan para incorporarse a la cabecera
del mundo digital, lo que les permitirá emitir
facturas en cualquier formato, incluido el
electrónico y conservar digitalmente todas las
facturas –las emitidas y las recibidas–.

La conservación de las facturas en modo digital, de forma exclusiva, sólo puede
realizarse con aplicaciones específicas homologadas por la Agencia Tributaria.

La posibilidad de emitir y recibir facturas electrónicas, la conservación digital de
las facturas con la eliminación del archivo físico y la posibilidad de gestionar toda
la burocracia de las facturas de forma digital, supone un drástico ahorro de costes
y un importante incremento de productividad, lo que se hace imprescindible para
mantener la competitividad.

Las ventajas de incorporar procesos digitales en la burocracia de nuestros nego-
cios va a ser determinante a la hora de conseguir ahorros e incrementos drásticos
de productividad, lo que nos permitirá seguir siendo competitivos.

El Consejo General de Colegios de Economistas de España es consciente del
papel protagonista que ejerce nuestro colectivo en el tejido empresarial español
y quiere invitaros a todos a incorporaros a este proyecto innovador. Igualment
desea que invitéis a participar en el mismo a vuestros clientes y colaboradores que
también se podrán beneficiar de la subvención, y de los préstamos tecnológicos
a 36 meses sin intereses ni comisiones.

El proyecto Pyme Digital está promovido por el Consejo General de Economistas en
colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y con participa-
ción de fondos FEDER.

Para más información sobre el proyecto Pyme Digital: www.pymedigital.es

Raimon Casanellas
Bassols, nomenat 
president del REFOR
(Registre d’Economistes
Forenses)

Llicenciat en Ciències Eco-
nòmiques. Exerceix com a
consultor d’empreses des
del 1978, actualment és di-
rector d’un despatx pro-
fessional. Auditor inscrit al
ROAC i membre del REA
i del REAF. 

Ha participat en anteriors juntes de govern
del Col·legi d’Economistes de Catalunya i
ha estat el seu representant en el Comitè
de Normativa i Ètica Professional i amb
responsabilitat en l’àrea d’exercici lliure.
Ha format part des dels seus orígens en el
REFOR i president del seu Comitè de Nor-
mes. Exerceix habitualment com a admi-
nistrador concursal, pèrit i àrbitre, havent
actuat com a àrbitre del Tribunal Arbitral
Tècnic de Catalunya.

Despacho de Consultoría de RR.HH, especiali-
zado en Selección de Personal y Headhunting,
está interesado en poder llegar a acuerdos de
colaboración con otras firmas de actividad para-
lela o bien complementaria en el área de RR. HH.

Al mismo tiempo se ofrece la posibilidad de
poder establecer Joint Ventures con firmas que
desarrollen actividades diferenciadas como
gestorías, auditorías, despachos u otras consul-

torías complementarias de RR.HH, siempre y
cuando puedan darse sinergias a nivel estraté-
gico o de negocio.

Estamos interesados en tener un intercambio
de impresiones con aquellas personas o empre-
sas interesadas en esta oferta.

VALLEJO & Asociados
Mercedes Collantes

Tels. 93 241 42 28 / 670 96 08 33



Blocs més llegits
Un cop més, us resumim l’activitat desenvolupada en els blocs del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, que segueixen molt actius i amb aportacions certament
interessants. Fins aquest moment, s’han publicat 59 blocs (28 més que l’últim cop)
i 103 comentaris (73 més!). El volum de comentaris segueix essent molt important
i demostra l’interès que generen la major part de continguts generats. 

Quant als blocs més valorats durant aquest últim mes, destaquem:

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

– Per una política de bad practices no subvencionada, Francesc Santacana
“L’assignatura de la innovació segueix essent un tema pendent. No acabem de
sortir-ne malgrat els creixents esforços de les administracions públiques i algun
centre de recerca.
Acaba de sortir el darrer informe de la Comissió Europea sobre el tema: Euro-
pean Innovation Scoreboard 2007 (que us adjunto). I Espanya segueix en el
grup dels països moderadament innovadors conjuntament amb Austràlia, Xipre,
Txèquia, Estònia, Itàlia, Noruega i Eslovènia. A més, sense haver canviat de
grup els darrers anys.”

– Conciliación vida laboral y vida familiar, Rafael Carlos Gil
“Ahora que está tan de moda el tema de la conciliación de la vida laboral con
la vida familiar, no dejo de fijarme en las largas jornadas de trabajo que tenemos
en nuestras vidas.
Cualquier despacho de asesores-economistas-abogados abre sus puertas alre-
dedor de las nueve de la mañana, lo cual no quiere decir que antes no estén
ya trabajando sus miembros. Descanso al mediodía para la comida, y vuelta al
trabajo por la tarde, hasta acabar alrededor de las ¿ocho? ¿nueve? de la noche.
Trayecto de vuelta a casa, y en el mejor de los casos, llegada al domicilio fa-
miliar antes de que los niños (en el caso de tenerlos) se hayan acostado, para
poder darles las buenas noches.”

Per la seva banda, els blocs més llegits han estat:

– Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Modificaciones 2008, Maria Teresa Mur
– Se hunde nuestro actual sistema bancario, Josep Villar
– Activos intangibles: detección, valoración y representación formal. 

Nueva fuente de financiación, Adolfo T. Dochado
– Situació econòmica actual, Ramón Morata

Un cop més us animem a seguir aportant el vostre coneixement i les vostres opi-
nions a través dels blocs que el Col·legi posa a la vostra disposició a blocs.cole-
conomistes.com, i esperem retrobar-nos en la propera revista, on seguirem
destacant-vos el més rellevant.

Acord amb Motosport

El Col·legi d’Economistes de Catalunya i
Motosport, concessionari oficial de les tres
marques esmentades i que pertany al Grup
Cano d’Automoció, han formalitzat un
acord que ofereix avantatges als col·legiats
i els familiars directes o amistats (sempre
que vinguin acompanyades del col·legiat i
aquest presenti el carnet col·legial) en els
àmbits de l’adquisició de models nous:

KAWASAKI: 5% de descompte (estalvi de
200€ a 600€ en funció del model).

KYMCO: Entre el 7% i el 20% de descompte,
segons el model. 

PEUGEOT: 10% de descompte (de 100€
a 300€ en funció del model). 

També disposa de models de premsa i km
0 en condicions de prioritat per als col·le-
giats, i ofereix igualment del 20% al 30%
de descompte segons el producte en la
boutique per a motoristes i unes condi-
cions especials de finançament. 

Exposició/show room:
Gran Via Corts Catalanes, 411  
08015 Barcelona 

Taller i recanvis: 
Vilamarí, 48  08015 Barcelona 



Des de fa 7 anys vostè ocupa càrrecs
al Registre d’Economistes Forenses,
amb seu a Madrid, havent-ne estat els
darrers tres anys sotspresident i ac-
tualment president. Quins van ser els
motius d’impulsar la creació d’aquest
organisme que depèn del Consejo Ge-
neral de Economistas?
Una de les característiques pròpies de la
professió d’economista és que es pot des-
envolupar en àmbits molt diferents. El
Consejo General de Economistas ha apos-
tat sempre per potenciar la professionalit-
zació de l’economista en cada activitat
concreta, i fruit d’aquesta política s’havia
creat ja feia temps el Registro de Econo-
mistas Auditores (REA) i posteriorment el
Registro de Economistas Asesores Fiscales
(REAF). 
En la mesura en què els aspectes econò-
mics van anar adquirint més importància
en els conflictes i, sobretot, quan es va co-
mençar a plantejar una reforma de la legis-
lació concursal, el Consejo va adonar-se de
la necessitat d’impulsar la creació d’un or-
ganisme que agrupés els economistes l’ac-
tivitat dels quals s’emmarqués en el camp
de la intervenció o administració d’empre-
ses en crisi o l’emissió d’informes econò-
mics probatoris per a aportar als tribunals.

El REFOR és una entitat que ha apos-
tat per la web com a espai de formació
i d’intercanvi d’informació professio-
nal. Quina resposta teniu dels vostres
associats? És un mètode efectiu?
La web ens ha permès desenvolupar la for-
mació on-line amb la participació de més
de 1.600 alumnes inscrits a 16 cursos amb
temàtica molt diversa. A més, posem a dis-
posició dels membres un gran nombre de
resolucions judicials, legislació i docu-
ments. Paral·lelament, a través del correu
electrònic contestem un gran nombre de
consultes (només el darrer any se n’han
contestat més de 1.000) i enviem periòdi-
cament informació sobre les novetats legis-
latives, sentències més significatives i
estadístiques concursals. 

Segons dades de l’Institut Nacional
d’Estadística, al llarg del 2007 s’ha
anat reduint el nombre d’empreses
en situació de deute concursal, tot i
que el quart trimestre va ser força
elevat. A què creu que és degut
aquest increment en el context so-
cioeconòmic actual?
La tendència observada el darrer trimestre
del 2007 d’augment en el nombre de con-
cursos (260 enfront d’una mitjana trimestral
de 207) sembla que s’ha accentuat durant el
primer trimestre del 2008, si bé encara no
en tenim dades contrastables. Cal destacar
que els concursos d’empreses al sector de
la construcció i promoció immobiliària va
ser, durant el quart trimestre del 2007, de
79 enfront d’una mitjana de 57, i no hi ha
dubte que va augmentant de manera signi-
ficativa.
Si bé cal preveure un augment important
en el nombre de concursos d’aquest any,
sobretot en els sectors esmentats, no hi ha
dubte que el nombre de concursos a Es-
panya és molt inferior al d’altres països

del nostre entorn, tant de la Unió Europea
com dels Estats Units o Canadà. Sembla
lògic pensar que això és provocat tant per
la situació de benestar econòmic que hem
tingut, com per diversos factors no con-
junturals, dels quals destacaria el despres-
tigi que suposa l’entrada al procediment.
Els procediments anteriors de suspensions
de pagaments i fallida, amb una legislació
molt permissiva, han provocat que el mer-
cat hagi castigat amb el desprestigi i la
falta total de confiança el que la llei no ha
fet. Així, el major rigor de la legislació ac-
tual envers el deutor pot reportar una va-
loració més positiva del procediment.
Això sense oblidar altres factors com la
falta de solucions preconcursals, la llar-
gada extraordinària dels procediments
(que dificulta la reestructuració a temps i
perjudica les liquidacions) i la manca de
consciència social sobre la possibilitat de
tenir una segona oportunitat després del
fracàs.

D’altra banda, Catalunya és la comu-
nitat autònoma que presenta un de
cada quatre procediments concursals
d’Espanya, i amb un increment del
33,2% el 2007 respecte del 2006. En la
seva opinió, quins són els sectors a Ca-
talunya que més sovint es desencade-
nen en aquest tipus de procediments?
Fins fa poc el sector de la indústria era
sens dubte el més afectat per aquests pro-
cediments, però les dades del darrer tri-
mestre de l’INE, així com les previsions
dels primers mesos transcorreguts del pre-
sent any, ens indiquen que possiblement
en l’actualitat el nombre de concursos del
sector immobiliari està ja superant els de la
indústria (de fet el darrer trimestre del
2007 les dades de l’INE ens assenyalaven
només un diferencial de quatre concursos
entre els dos sectors).

Pàg. 10 Informatiu de l’economista núm. 120

Gent de casa

Entrevista 
a Raimon Casanellas Bassols

Els concursos d’empreses al sector de la construcció 
i de la promoció immobiliària va ser durant el quart trimestre
del 2007 de 79 enfront d’una mitjana de 57, i sens dubte
està augmentant significativament.



Amb l’experiència d’aquests tres anys
creu que s’hauria de modificar la llei
concursal?
La llei concursal va entrar en vigor fa poc
més de tres anys i mig i, per tant, segura-
ment serà difícil escometre una reforma
important en aquests moments pel poc
temps transcorregut. No obstant això, l’ex-
periència d’aquests anys ha fet palesa la
necessitat de reformar-ne diversos aspec-
tes, especialment:
– Els concursos de persones físiques als

quals la llei habitualment no aporta so-
lucions. El procediment els resulta ex-
cessivament costós, amb terminis molt
llargs, i a més no se’ls permet exonerar-
se de part del passiu, contràriament al
que preveu la legislació de molts altres
països.

– Caldria derogar les limitacions que con-
templa la llei pels qui volen presentar
una “proposta anticipada de conveni”,
que podria així convertir-se en un bon
instrument per anticipar la reestructuració
d’empreses viables.

– La llei és molt rígida respecte dels paga-
ments postconcursals que s’han de fer se-
gons venciment, cosa que dificulta la
continuïtat quan es donen situacions de
falta de liquiditat temporal.

– També s’hauria de modificar la llei re-
duint alguns terminis, almenys en proce-
diments “abreviats” (els de menys passiu)
i possibilitant que les comunicacions de
crèdit no s’haguessin de fer a través del
Jutjat.

– Finalment caldria donar una solució als
concursos amb falta d’actiu que no per-
meten fer front als costos del procediment
(publicitat, aranzel de l’administració con-
cursal, etc.). La solució a què han arribat
alguns jutjats de no admetre la sol·licitud
de concurs o arxivar-lo sense més no em
sembla la més adequada perquè afavo-
reix els empresaris totalment negligents
que sol·liciten el concurs quan ja no
tenen béns, enfront dels qui ho fan amb
antelació. Als primers, no se’ls obre l’a-
nomenada secció de qualificació, que

pot tenir conseqüències importants per als
administradors d’aquelles empreses el
concurs de les quals no s’arxiva d’entrada.
D’altra banda, cal garantir el cobrament
dels honoraris dels administradors concur-
sals. En aquest aspecte el Consejo General
de Economistas, a través del REFOR, i el
Consejo General de la Abogacía i el de Ti-
tulares Mercantiles han elaborat una pro-
posta de nou aranzel i de modificacions
legals per a garantir-ne el cobrament que
es troba en estudi al Ministerio de Justicia
i al d’Economia i Hisenda.

Podem dir que vostè és membre molt
actiu del Col·legi d’Economistes, essent
actualment conseller de la Junta de
Govern i havent-ne estat interventor i
vocal. Com a especialista en temes ju-
dicials, quines activitats en matèria
judicial i adreçades als col·legiats ca-
talans s’aborden des del Col·legi d’Eco-
nomistes?
Les activitats professionals del Col·legi
s’estructuren en comissions, essent-ne una
d’elles la Concursal i d’Empreses en Crisi,
que organitza periòdicament trobades
entre els seus membres, seminaris, confe-
rències, etc. A més, cada any s’organitza,
en col·laboració amb el Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona, un curs de formació per
a nous administradors concursals i unes
Jornades Concursals.
D’altra banda, al Col·legi existeix un Torn
d’Actuacions Professionals (TAP), controlat
pel Comitè de Normativa d’Ètica Professio-
nal, que permet remetre als jutjats corres-

ponents les llistes dels professionals que
desitgen actuar-hi. Cal destacar el paper
de l’esmentat comitè pel fet que pot fo-
mentar la deontologia de l’activitat profes-
sional dels economistes.

Des de l’àmbit privat, el despatx que
vostè dirigeix dóna servei en temàti-
ques diferents: fiscal, laboral, compta-
bilitat i auditoria, concursal i pericial.
Quina d’aquestes àrees presenta més
inconvenients (més dificultats) a l’hora
de posar a la pràctica la seva legalitat?
És evident que la temàtica fiscal es modi-
fica contínuament i, per tant, és la que su-
posa un esforç més gran per tal de
garantir la posada al dia de la seva lega-
litat. No obstant, d’altres sofreixen modi-
ficacions importants que cal conèixer,
com ho ha estat recentment la comptable.
La legislació concursal queda afectada,
cada vegada més, per novetats legislati-
ves d’altres àmbits. A més, la seva recent
reformulació amb l’aprovació de la Llei
22/2003, Concursal, que va entrar en
vigor l’1 de setembre de 2004, obliga a
estar molt al dia de la jurisprudència, per
tal de poder-ne interpretar molts aspectes
discutibles i de vegades contradictoris.

Elvira García
Gabinet de Comunicació 

Col·legi d’Economistes de Catalunya

El Consejo General de Economistas, a través 
del REFOR, i el Consejo General de la Abogacía 
i el de Titulares Mercantiles han elaborat una proposta
de nou aranzel i de modificacions legals per a garantir-ne
el cobrament que està en estudi al ministeri
de Justícia i al d’Economia i Hisenda.



Nuevas disposiciones
No

tic
ia

ri 
le

gi
sla

tiu

IRPF

REAL DECRETO-LEY 1/2008, DE 18 DE ENERO 
(BOE 19-01-2008)
Se determina el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) para 2008 y se concede un crédito extraordinario en el
Presupuestos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por
importe de 200.000.000 euros con destino a la acogida e inte-
gración de inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los
mismos.
RESOLUCIÓN DE 17 DE ENERO DE 2008
(BOE 24-01-2008)
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por
muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal, que re-
sultarán de aplicar durante 2008, el sistema para valoración de
los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación.
ORDEN EHA/481/2008, DE 26 DE FEBRERO 
(BOE 28-02-2008) [REF. CISS LE247792]
Se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Patrimonio,
ejercicio 2007, se determinan el lugar, forma y plazos de pre-
sentación de los mismos, se establecen los procedimientos de
solicitud, remisión, rectificación y confirmación o suscripción
del borrador de declaración del impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación de ambos por medio tele-
máticos o telefónicos.
• Otras materias afectadas: Patrimonio

SOCIEDADES

ORDEN EHA/35/2008, DE 14 DE ENERO (BOE 22-01-2008)
Se desarrollan las normas relativas a la contabilidad de las ins-
tituciones de inversión colectiva, la determinación del patrimo-
nio, el cómputo de los coeficientes de diversificación del riesgo
y determinados aspectos de las instituciones de inversión colec-
tiva cuya política de inversión consiste en reproducir, replicar o
tomar como referencia un índice bursátil o de renta fija, y por
la que se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res para su desarrollo.
ORDEN EHA/407/2008, DE 7 DE FEBRERO 
(BOE 21-02-2008) [REF. CISS LE247594]
Se desarrolla la normativa de planes y fondos de pensiones en
materia financiero-actuarial, del régimen de inversiones y pro-
cedimientos registrales.
• Otras materias afectadas: IRPF

PATRIMONIO

ORDEN EHA/693/2008, DE 10 DE MARZO 
(BOE 13-03-2008) [REF. CISS LE248087]
Se aprueba la relación de valores negociados en mercados or-
ganizados, con su valor de negociación medio correspondiente
al cuarto trimestre de 2007, a efectos de la declaración del Im-
puesto sobre el Patrimonio del año 2007.

IBI

ORDEN EHA/821/2008, DE 24 DE MARZO 
(BOE 28-03-2008) [REF. CISS LE248375]
Se establecen las condiciones del suministro de la información
relativa a los bienes inmuebles de características especiales ob-
jeto de concesión administrativa.

IGIC

REAL DECRETO 1758/2007, DE 28 DE DICIEMBRE 
(BOE 16-01-2008)
Se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de
6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de

Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en
la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias
y la Zona Especial Canaria.
• Otras materias afectadas: IRPF, No residentes, Sociedades,
Transmisiones patrimoniales y Tasas estatales

IMPUESTOS ESPECIALES

ORDEN EHA/12/2008, DE 10 DE ENERO 
(BOE 16-01-2008)
Se actualizan referencias de códigos de la nomenclatura com-
binada contenidas en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales
ORDEN EHA/373/2008, DE 12 DE FEBRERO 
(BOE 19-02-2008) [REF. CISS LE247427]
Se reconoce la procedencia de la devolución extraordinaria de
las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los
agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo y se
establece procedimiento para su tramitación.

GESTIÓN TRIBUTARIA

ORDEN EHA/3916/2007, DE 26 DE DICIEMBRE
(BOE 03-01-2008) 
Se establece el procedimiento y las condiciones para la anula-
ción por las 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).
ORDEN EHA/114/2008, DE 29 DE ENERO (BOE 31-01-2008)
Reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los
notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
ORDEN EHA/451/2008, DE 20 DE FEBRERO 
(BOE 26-02-2008) [REF. CISS LE247733]
Se regula la composición del número de identificación fiscal de
las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2007 (BOE 15-01-2008) 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria
Se modifica la cuantía de las diligencias de embargo y determi-
nados aspectos de la Resolución de 14 de diciembre de 2000,
por la que se establece el procedimiento para efectuar por me-
dios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en
entidades depósito para diligencias de cuantía igual o inferior
a 4.000 euros.
RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 2008 
(BOE 14-03-2008) [REF. CISS LE248129]
Dirección del Departamento de Recaudación de la AEAT
Se desarrolla la disposición adicional segunda de la Resolución
de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria, sobre organización y atribu-
ción de competencias en el área de recaudación.
INSTRUCCIÓN 1/2008, DE 27 DE FEBRERO DE 2008 
(BOE 11-03-2008) [REF. CISS LE248024]
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria
En relación con las entidades de crédito que prestan el servicio
de colaboración en la gestión recaudatoria y para la aplicación
de determinados artículos del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

INSPECCIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 22 DE ENERO DE 2008 (BOE 30-01-2008)
Dirección General de la Agencia General de Control 
de Administración Tributaria
Se aprueban las directrices generales del Plan General de Con-
trol Tributario 2008.
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alLa rendició de comptes. Acabament del concurs. L’arxiu
Entre els actes programats pel Grup de Treball dels Economistes
Administradors Concursals, el passat 17 de gener de 2008 va
tenir lloc a la seu del Col·legi a Barcelona la tertúlia sobre la
rendició de comptes i la conclusió del procediment concursal.
L’acte, que va tenir com a convidat Raúl Lorente Sibina, econo-
mista auditor i administrador concursal, va comptar amb la par-
ticipació activa dels assistents i va ser moderat per Ángel Miró,
membre del Grup de Treball. Seguidament s’exposa una síntesi
dels principals aspectes objecte de la tertúlia.

ELS INFORMES SOBRE LA LIQUIDACIÓ I LA RENDICIÓ DE
COMPTES

L’administració concursal haurà de justificar acuradament la uti-
lització que hagi fet de les facultats d’administració conferides,
a tots els informes previs a l’auto de conclusió del concurs. A
més, s’haurà d’informar del resultat i saldo final de les operacions
realitzades, sol·licitant-ne l’aprovació. Tot plegat en compliment
de l’article 181. Rendición de cuentas, de la Llei Concursal.

Aquesta rendició de comptes s’haurà de fer sempre, tant si s’a-
prova un conveni, com si s’obre la liquidació. Als supòsits de
conveni, normalment només es fa una rendició de comptes, un
cop dictada la sentència aprovatòria. Als supòsits de liquidació,
l’article 152 obliga a la presentació d’informes trimestrals; a
més, a la conclusió sempre hi ha una rendició de comptes final.
La Llei Concursal però, no concreta quin ha de ser el contingut
d’aquests informes; tampoc no diu res sobre com s’han de ren-
dir els comptes, ni la manera en què l’administració concursal
ho ha de fer. En tot cas, sembla que d’acord amb la necessària
diligència que ha de presidir l’actuació dels administradors con-
cursals, des del mateix moment de l’acceptació del càrrec hau-
ran de posar en pràctica una mecànica d’actuació que els faciliti
l’enregistrament de totes les intervencions i reunions; d’aquesta
manera, alhora que s’estableix un sistema de treball, també s’e-
viten possibles responsabilitats, ja que les tasques de l’Admi-
nistració concursal s’han de poder avaluar i han d’estar en tot
moment a disposició de l’autoritat judicial. Aquests mecanismes
podrien ser, entre d’altres:
– Dur un Llibre Registre d’Operacions, al qual es consignarà detall

de compres, vendes, inventaris i inversions; detall dels paga-
ments i cobraments; es portarà un exhaustiu control de bancs
i caixa, amb confecció de conciliacions i arqueigs periòdics.

– Dur el Llibre Registre d’Actes; l’Administració concursal es-
tendrà acta de les reunions més importants mantingudes amb
els agents implicats en el concurs (treballadors, deutors,
clients, proveïdors...); en aquest Llibre es registraran les actes
de les reunions pròpies de l’Administració concursal en tant
que òrgan col·legiat.

– Dur una Agenda amb les decisions o actuacions més signifi-
catives, sobretot si no consten prèviament als Llibres de Regis-
tres d’Operacions i d’Actes.

La rendició de comptes haurà d’incloure una exposició deta-
llada dels cobraments i dels pagaments realitzats, juntament
amb una memòria de les actuacions més significatives i aquelles
altres lligades a pronunciaments judicials.

A més, quan hi hagués possible culpabilitat dels administradors,
a la rendició final de comptes se n’hauran d’exposar les causes
i els fonaments, ja que no correspon a l’Administració concursal
prosseguir la possible execució que es derivés de la culpabilitat,
que per la mateixa natura del concurs –no hem d’oblidar que
el procediment concursal és per definició un procediment d’e-
xecució col·lectiva– correspondria als creditors.

Un cop que l’Administració concursal hagi presentat la rendició de
comptes i sol·licitat la seva aprovació, tant el deutor com els creditors
podran formular-ne una oposició raonada dins el termini de 15 dies,
que es ventilarà mitjançant incident concursal. Si transcorre aquest
període sense oposició, el Jutjat declararà aprovats els comptes. En
tot cas, l’aprovació o la desaprovació no prejutja la procedència o la
improcedència de l’acció de responsabilitat dels administradors.
De fet, la responsabilitat de l’Administració concursal no s’es-
vaeix amb la presentació de la rendició de comptes; en aquest
punt hi hauria una certa controvèrsia, atès que la Llei no és
prou clara al respecte... En tot cas, sembla que hi hauria possi-
bilitat d’exigir responsabilitats mentre no hagi transcorregut el
termini legal de quatre anys.

LA CONCLUSIÓ DEL CONCURS

Si bé la Llei Concursal pretenia reduir el temps de tramitació
dels expedients concursals, la realitat ens diu que un cop ence-
tada la fase de liquidació, aquesta difícilment queda enllestida
abans de l’any.

Les causes per procedir a l’arxiu del procediment concursal es
detallen a l’article 176 de la Llei Concursal; així, procedirà l’arxiu
arribada la fermesa de la resolució que l’acordi; quan es pro-
dueixi el pagament o la consignació de la totalitat dels crèdits
reconeguts; quan es comprovi la inexistència de béns i drets; o
bé, un cop finalitzada la fase comú per desistiment o renúncia
de la totalitat dels creditors reconeguts. En els tres darrers casos
l’Administració concursal haurà d’emetre un informe motivant
l’absència d’actius, la impossibilitat d’exercir accions de reinte-
gració i l’absència de tercers responsables.

A la pràctica s’està donant la inadmissió o arxiu ràpid –també
anomenats “exprés”–, per aquells procediments als quals es
constata que no hi ha actius suficients ni per atendre les des-
peses pròpies del procediment, del tot necessàries pel seu ade-
quat funcionament (comunicacions certificades, publicació
d’edictes, honoraris de l’administració concursal, etc.). En
aquests procediments, l’informe de l’Administració concursal
previst a l’article 176.2 de la Llei Concursal és imprescindible,
tal com ja s’ha apuntat. En essència, aquest informe ha de
posar de relleu els aspectes més significatius de la situació pa-
trimonial del deutor i, fins i tot, tant els indicis de possible res-
ponsabilitat com d’accions de reintegració.

La conclusió del concurs té el mateix règim de recursos i publi-
citat que els adoptats per a la declaració inicial del procediment,
tal com es preveu a l’article 177 de la Llei Concursal.

Respecte dels efectes de la conclusió, cessaran les limitacions de
les facultats d’administració i disposició del deutor, i en els casos
de conclusió per inexistència de béns, el deutor serà responsable
del pagament dels crèdits restants, podent els creditors exercir
execucions singulars. A més, en aquests supòsits, la resolució ju-
dicial disposarà la cancel·lació als registres públics corresponents.

A la pràctica, però, es donen moltes circumstàncies no previstes
a la Llei, amb les quals els professionals s’han d’enfrontar, com
ara: qui ha de vetllar els documents oficials de l’empresa con-
cursada?; qui realitza el dipòsit del llibres oficials?... En principi,
aquestes obligacions correspondrien a l’Administració concursal
fins al termini legal de 4 anys.

Edgar López Rivas, economista
Raúl Lorente Sibina, economista auditor
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El procés d’harmonització comptable, l’última fita del qual a
l’any 2007 ha estat l’aprovació dels decrets que introdueixen
el nou Pla General de Comptabilitat, així com el NPGC per a
Pimes (i criteris per a microempreses), està suposant i supo-
sarà a tots els auditors un esforç important quant a la forma-
ció en les noves normes i els nous criteris, i en l’adequació
dels procediments de treball intern i eines informàtiques de
suport.

No obstant això, també produirà moltes oportunitats de negoci
a conseqüència de la demanda que des de les empreses s’ori-
ginarà respecte dels serveis de formació i d’assessorament, en
relació a la transició al NPGC.

L’auditor ha d’orientar un procés d’adaptació a la Reforma
Comptable tant des del punt de vista intern com des del punt
de vista del coneixement dels impactes que aquesta reforma
suposarà a l’empresa que audita.

I. IMPACTES

La primera cosa que ha de conèixer l’auditor són els principals
impactes que aquesta reforma provoca, i que són motivats per
canvis en el Codi de Comerç, en la Llei de Societats Anònimes,
en el Pla General de Comptabilitat, en la Llei d’Auditoria, etc.
Sense ànim de reproduir una llista exhaustiva d’impactes,
podem descriure un seguit d’aspectes que sens dubte tenen un
efecte molt important dins d’aquesta reforma:
a) Nous estats financers.
b) S’inclouen nous capítols i epígrafs en el Patrimoni Net.
c) Addicionalment es produeixen altres canvis en la presenta-

ció del balanç de situació.
d) Hi ha aspectes nous sobre el Compte de Pèrdues i Guanys.
e) Quant a l’Estat de Fluxos d’Efectiu s’haurà d’elaborar sota

les consideracions següents:
– Explicació de la variació entre inici i final d’exercici de l’e-

fectiu i equivalents d’efectiu.
– Distinció entre entrades i sortides d’efectiu en funció de di-

ferents tipus d’activitats d’explotació, inversió i finança-
ment.

f) Nous principis i criteris comptables.
g) La Memòria: Es produeix una major exigència d’informació.

II. CONSEQÜÈNCIES SOBRE EL TREBALL DE L’AUDITOR

a) Planificació del treball
En el procés de planificació del treball d’auditoria i més con-
cretament en l’avaluació del control intern (sobre la infor-
mació financera formulada amb els nous criteris) caldrà
tenir en compte si els procediments establerts per l’entitat
auditada són adequats per adaptar-se a les noves normes
comptables, considerant, entre d’altres, els aspectes se-
güents:
– L’adequada formació del personal del departament finan-

cer-comptable en els nous criteris del NPGC.
– La possible contractació de consultors externs com a suport

en el procés de transició a les noves normes comptables.
– La realització d’un diagnòstic d’impactes del NPGC sobre

la informació financera, els sistemes d’informació i les
eines informàtiques.

– La materialització i l’execució pràctica del diagnòstic mo-
dificant i actualitzant aquests sistemes i eines, així com el
sistema comptable de l’entitat.

En funció de les conclusions que resultin de l’anàlisi anterior,
l’auditor haurà de considerar les mateixes en l’avaluació del
control intern de l’Entitat i del risc esperat d’auditoria.

Un altre dels objectius de la planificació del treball d’auditoria
consisteix en el disseny i l’elaboració dels nous programes de
treball detallats. 

b) Eina informàtica de suport en auditoria
El procés de Reforma Comptable tindrà també una incidèn-
cia directa i significativa sobre els programes d’auditoria o
eines informàtiques que utilitza l’auditor en la realització de
la seva feina. Les principals implicacions tenen a veure, bà-
sicament, amb els aspectes següents:
– Adaptació als nous models d’estats financers.
– Adaptació al nou pla de comptes.
– Redisseny de les noves àrees d’auditoria o cèdules sumà-

ries en funció dels nous estats financers i pla de comptes.
– Actualització dels programes de treball de cada àrea (in-

cloent els aspectes nous del NPGC).
– Modificació, eliminació o incorporació d’aquelles eines de

càlcul, etc., que a conseqüència de la incorporació dels
nous criteris han de ser revisades en la nostra aplicació in-
formàtica.

– Revisió i actualització d’aquells altres aspectes del pro-
grama que han de ser modificats, com per exemple, la in-
corporació de les xifres de l’exercici anterior amb una
codificació diferent, així com la problemàtica de l’assenta-
ment d’obertura a l’1 de gener de 2008.

c) Formació
Una de les principals conseqüències del procés de reforma
comptable sobre l’auditor és la necessitat d’abordar un pro-
cés de formació ampli i intensiu. Conèixer i dominar els nous
criteris serà un requisit imprescindible per a l’auditor des d’a-
quest moment, ja sigui perquè intervingui en treballs d’as-
sessorament o consultoria en la transició al NPGC o perquè
hagi d’auditar la informació financera amb els nous criteris,
a més d’aclarir els dubtes o les consultes que els seus propis
clients d’auditoria li formularan al llarg de l’exercici 2008.

d) Primera aplicació del NPGC
Un dels procediments que l’auditor haurà d’aplicar en el
procés de transició a les noves normes serà el de revisar
la primera aplicació del NPGC sobre el balanç d’obertura
a l’1 de gener de 2008 (empreses que tanquin al 31 de
desembre). 
Aquest treball de revisió haurà de ser abordat en la fase de
planificació de l’auditoria i sota els criteris emanats de les
noves normes aprovades. 

El REA editarà pròximament una guia en què s’ampliaran tots
aquests temes.

Carlos Puig de Travy
President del Comitè de Normes

i Procediments del REA

L’auditor davant la reforma comptable
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Emprenedor o treballador? Nova etapa de la Comissió 
d’Emprenedoria i Creació 
d’Empreses

Molt sovint, quan dos joves es troben, es fan la pregunta re-
current “estudies o treballes?”, com a primer pas per establir
un tema de conversa.

Quan la resposta és “treballo”, com creiem que continua el dià-
leg? Es planteja en els termes “ets empresari o ets treballador”?

La veritat, per què no dir-ho, és que ja estic una mica fora dels
cercles de joves, però podria afirmar, sense gaire risc d’equivocar-
me, que la conversa no avança per aquests camins. I per què?

Possiblement tenim diversos per què. Un, el primer en volum,
seria perquè el nivell d’emprenedors entre els joves és baix. Pocs
dels nostres joves es plantegen crear el seu negoci. Sigui per la
falta d’informació, la falta de recursos, pel fet de no haver-s’ho
plantejat mai; pel motiu que sigui, però els nostres joves cada
vegada volen més els diners “segurs”, ser assalariat, complir
un horari i disposar de més temps lliure.

Una segona raó és perquè de vegades, l’emprenedor no es con-
sidera empresari; es considera autoocupat. Important aquest
concepte; important saber perquè aquest emprenedor no es
veu a si mateix com tal. 

És un “autònom”, però no és un empresari. Però, no podríem
considerar-ho, de vegades, el primer pas per crear una em-
presa? O és que sent un rebuig a ser considerat empresari per
un mal definit prejudici envers aquesta figura, important en
qualsevol desenvolupament econòmic? Fa uns mesos, un re-
presentant juvenil d’una important organització sindical a ni-
vell nacional em comentava que tenien un alt nivell de
sindicació entre els autònoms i, fins i tot, entre petits empre-
saris de microempreses, perquè creuen, o almenys així m’ho
van explicar, que els seus interessos estaven més ben defen-
sats des d’un sindicat laboral que des d’una agrupació em-
presarial.

I, finalment, podríem argumentar una tercera raó. Agrada als
empresaris, als emprenedors, “presumir” de ser-ho? Dit d’una
altra manera, l’interlocutor veurà millorada la nostra imatge pel
fet que ho siguem?

I aquest és el punt que volia remarcar. La societat, potser a con-
seqüència de la imatge divulgada pels mateixos emprenedors,
els veu com uns homes/dones amb molta il·lusió, amb em-
penta, amb capacitat de sofriment, amb objectius clars, capa-
ços de desenvolupar la seva feina sota diferents escenaris, etc.
Si compareu aquestes trets amb els ciclistes, podreu observar
una gran similitud, la qual també és extrapolable al resultat
final; no tots arriben a la meta i els qui es queden pel camí han 
d’agafar el cotxe escombra.....

Crec que aquest és el repte de tots els organismes que col·la-
borem amb l’emprenedoria; donar ànims, portar l’avitualla-
ment constant per què puguin anar pedalant, fixant la mirada
en l’objectiu i arribar a la meta.

Si ho aconseguim, més gent començarà la cursa, més gent se-
guirà el seu desenvolupament (futurs emprenedors, inversio-
nistes, etc.); i finalment obtindrem més projectes amb final feliç.
I sobretot, qui treballa més que un emprenedor?

Fernando Campa Planas
President de la Comissió d’Emprenedoria 

i Creació d’empreses

La Comissió vol servir de lloc de trobada a tots els economistes
vinculats a l’emprenedoria i a la creació d’empreses per analit-
zar els diversos factors econòmics que hi influeixen, divulgant
bones pràctiques i posant en comú normatives i ajuts que afec-
tin aquest camp d’actuació.

Tanmateix, dins de les finalitats de la Comissió d’Emprenedoria
i creació d’empreses, plantegem:

– Potenciar la figura de l’economista en l’anàlisi de la problemà-
tica de l’empresa en la fase de constitució i creixement.

– Generar opinió, com a economistes, per afavorir normatives
favorables a la creació d’empreses.

Fins ara, la Comissió ha realitzat reunions periòdiques per trac-
tar els temes que més afecten el col·lectiu. 

Els seus membres han organitzat sessions de treball obertes a
tots els col·legiats, en què habitualment es crea un cicle de
llarga durada i dins d’aquest les reunions han tractat, amb una
tertúlia, sobre diferents aspectes del cicle. 

Destaquem el cicle sobre el paper de l’economista com a asses-
sor en la creació d’empreses i el pla d’empresa.

Entre les properes línies d’actuació que hem de desenvolupar
destaquem:

– Conferències sobre temes d’emprenedoria i creació d’empre-
ses que puguin ser d’interès per a qualsevol col·legiat.

– Tertúlies específiques per a persones vinculades amb l’empre-
nedoria.

– El finançament i la creació d’empreses.

– Elaboració de documents d’opinió sobre els temes relacionats
amb la Comissió.

Es planteja la necessitat que aquesta Comissió tingui un paper
més actiu. 

El paper i l’opinió dels economistes en la fase inicial de la cre-
ació d’una activitat econòmica ha de ser un referent per a l’em-
prenedor i la societat.

La Comissió d’Emprenedoria i creació d’empreses vol que els
economistes que tinguin interès sobre aquesta temàtica (as-
sessors en la creació d’empreses, economistes gestors en la
fase inicial o de creixement de l’empresa, professionals rela-
cionats amb l’estudi sobre la creació d’empreses i els empre-
nedors, professors i persones vinculades a les entitats
públiques relacionades amb la creació d’empreses) es posin
en contacte amb nosaltres per desenvolupar totes aquestes
activitats.  

Amadeu Ibarz Campo
Vicepresident de la Comissió d’Emprenedoria 

i Creació d’empreses
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L’objectiu del Pla català de mitigació del canvi climàtic 2008–
2012 és que Catalunya contribueixi d’una manera responsable,
proporcional i efectiva amb el compromís de compliment del
protocol de Kyoto de l’Estat espanyol. El compliment del pro-
tocol de Kyoto a través del Pla català de mitigació és el primer
pas per a l’establiment de les polítiques de futur a les quals cal-
drà incorporar els resultats de les negociacions post-Kyoto tot
tenint en compte els compromisos europeus actuals i futurs.
Per al desenvolupament del Pla es va endegar un gran procés de
participació que recollís les opinions i aportacions de tots els
agents actius de la societat civil organitzada. Aquest procés ha
estat una gran novetat tant per l’abast de la temàtica abordada
com per la metodologia de participació, i ha generat molt interès
al conjunt de l’Estat espanyol i a diverses institucions europees. 
Les motivacions per dur a terme un procés de participació d’a-
questes característiques han estat diverses, però en especial es
va veure la necessitat de fer-ho per atendre les demandes d’una
societat catalana que està molt alerta en temes de canvi climà-
tic, a causa, en part, del gran debat social que es viu actualment
en diferents mitjans de comunicació. En aquest sentit, el procés
participatiu ha tingut un alt valor de sensibilització i també pe-
dagògic en mostrar, d’una manera estructurada, el tipus de me-
sures que es poden endegar a Catalunya per mitigar el canvi
climàtic i generar un debat organitzat i constructiu. 
Durant tot el procés participatiu de la Convenció Catalana de
Canvi Climàtic s’han recollit un seguit de propostes a partir dels
diferents mecanismes de participació, i a més, s’ha comptat
amb la contribució de científics de referència en canvi climàtic
a Catalunya. En tot el procés s’han rebut 974 propostes, moltes
d’aquestes amb un alt grau de desenvolupament i molt ben es-
tructurades. La participació ha estat molt elevada, en total, hi
han participat més de 800 persones i 417 entitats diferents,
entre empreses, associacions, fundacions, universitats, col·legis
professionals, sindicats, entitats agràries, ajuntaments, consells
comarcals, diputacions, etc.
Es van organitzar diferents grups de treball segons l’àmbit re-
presentat per les diferents persones i/o institucions. Aquests
àmbits han estat l’acadèmic i professional, de les administra-
cions, l’associatiu i l’econòmic. En aquest punt, cal agrair de
manera molt especial l’esforç que des del Col·legi d’Economis-
tes es va fer activament amb aportacions dirigides al grup de
l’àmbit econòmic.
Paral·lelament al nucli del procés participatiu, han tingut lloc al-
tres jornades adreçades a les entitats de segon grau per tal que
poguessin obrir el debat amb les associacions que en formen
part i poder fer aportacions al si del nucli de la Convenció. També
es volia arribar als sectors que no tenen una relació directa amb
el canvi climàtic però que a la vegada en poden ser afectats.
Els ciutadans, com a particulars, també han participat del pro-
cés mitjançant l’organització de sessions de treball amb l’ob-
jectiu d’analitzar les actuacions que es poden dur a terme des
de la ciutadania per mitigar els efectes del canvi climàtic. 
El resultat del procés participatiu, a més d’enriquir els coneixe-
ments de tots els que hi hem participat, ha estat ajudar a la iden-
tificació de mesures per al Pla català de mitigació del canvi
climàtic. Aquest es troba en estat d’avantprojecte, i conté té tres
programes de treball i mesures sectorials de suport, un programa
de reducció d’emissions del sector difús, un programa de suport
a les instal·lacions cobertes per la directiva de comerç europeu
d’emissions i un programa d’accions transversals per a la mitiga-
ció. Dintre del programa de reducció d’emissions del sector difús,
hi ha un seguit de propostes especialment destacables, com per
exemple el bus exprés, la digestió anaeròbia dels purins, seguir i
augmentar la captació del metà dels abocadors i fer-ne un apro-
fitament energètic, la creació d’un registre-certificació d’empre-

ses i entitats que redueixen emissions addicionals i el desenvolu-
pament de projectes pilot domestic offset projects.

Frederic Ximeno i Roca
Director general de Polítiques Ambientals  i de Sostenibilitat 

Conselleria de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya

Notícies
– Brussel·les exigeix a Espanya augmentar el 20% l’ús d’ener-

gies renovables per al 2020. (Cinco días, 23-1-08). 
– El nou índex FTSE4 Good arriba a Espanya el mes de abril amb

una selecció d’entre “20 i 25” empreses. (EFE 24-1-08).
– La UE preveu penalitzar els països contaminants. El Pla té per ob-

jectiu repartir entre els 27 països els esforços per aconseguir el
2020 una disminució del 20% d’emissions de CO2.(EFE 28-1-08).

– Claus per entendre els objectius mediambientals marcats per Brus-
sel·les. A més riquesa, més retallada d’emissions. A menys desen-
volupament, més tolerància amb l’augment. (Cinco días 24-1-08).

– Científics dels Estats Units proposen captar CO2 i reconvertir-
lo en gasolina.(ABC 20-2-08).

– EUA,la Xina i Espanya les potències que més van créixer en
energies renovables el 2007. 

– Nou de cada deu treballadors creuen que el canvi climàtic su-
posa una amenaça per al seu lloc de treball, segons CCOO.
(Europa Press 4-3-08).

Esdeveniments
– La Generalitat va presentar una guia de RSC “factor determi-

nant” en el futur de les empreses catalanes.
– El 14 de febrer va finalitzar la Convenció catalana pel canvi cli-

màtic, comentada en l’anterior informatiu, en què el Col·legi
va estar força representat, en les dues sessions d’inici i de
clausura, així com en les sessions de treball. 

– El 19 de febrer va tenir lloc a la seu del Col·legi la firma del
conveni de col·laboració entre el president del CONAMA 9,
Gonzalo Echagüe, i Artur Saurí.
El grup es va constituir a Madrid per segona vegada el 4 de
març, amb molt bona sintonia entre les empreses assistents,
unes de continuïtat del congrés, i d’altres de noves. 

– El 5 i 6 d’abril es va celebrar la tercera edició de l’EXPO CO2,a
la Llotja de Mar, amb un programa dens i molt acurat de l’e-
conomia del canvi climàtic. 

– El 21 de febrer va tenir lloc la presentació de la Fundació de
la Cambra de Barcelona “Empresa i Clima”, institució que
pot fer una bona tasca entre els empresaris i l’Oficina del
Canvi Climàtic. Benvinguda a la nostra societat, la seva direc-
tora Elvira Carles ha donat suport a moltes de les accions de
la nostra Comissió d’Economia i Medi Ambient, esperem
poder continuar amb tasques conjuntes.

Comissió d’Economia i Sostenibilitat
La comissió ha estat molt activa i ha participat en tots els esde-
veniments esmentats.
Ha captat nous membres, companys de molta vàlua i que amb
facilitat s’han incorporat en la tasca d’elaboració del document
“Economia, empresa i economista en el canvi climàtic”. Des d’a-
quí els volem agrair la incorporació, i seguim llançant la crida que
en necessitem més, us assegurem que sereu molt ben rebuts.

Marta Roca i Lamolla
Comissió Economia i Sostenibilitat

La participació ciutadana i el canvi climàtic
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ACTIU

B) Immobilitzat 2007 2006

II. Immobilitzacions immaterials 4.111,65 6.013,80

Aplicacions informàtiques 26.748,46 26.748,46

Amortitzacions –22.636,81 –20.734,66

III. Immobilitzacions materials 9.330.634,41 1.761.699,77

Terrenys i béns naturals 8.568.051,56 955.807,20

Edificis 764.885,97 780.337,33

Altres instal·lacions 167.413,33 156.896,43

Mobiliari i estris 162.737,28 150.874,47

Equips informàtics 69.297,01 82.650,40

Amortització –401.750,74 –364.866,06

IV. Immobilitzacions financeres 5.429,99 305.417,97

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

Valors de renda fixa 0,00 300.000,00

Dipòsits i fiances constituïts 
a llarg termini 1.139,49 1.127,47

Total immobilitzat 9.340.176,05 2.073.131,54

D) Actiu circulant

II. Existències 14.551,26 16.925,37

III. Deutors 192.770,16 277.510,45

Clients per vendes i prestació de serveis 141.752,63 75.181,47

Entitats relacionades deutores 11.900,00 3.105,02

Deutors diversos 20.632,73 196.623,26

Administracions públiques 8.484,80 2.600,70

IV. Inversions financeres temporals 3.000,00 305.724,10

Interessos a cobrar 0,00 2.722,08

Imposicions a curt termini 0,00 300.000,00

Dipòsits constituïts a curt termini 3.000,00 3.002,02

VI. Tresoreria 1.030.576,07 454.982,38

VII. Ajustaments per periodificació 0,00 252,14

Total actiu circulant 1.240.897,49 1.055.394,44

Total general 10.581.073,54 3.128.525,98

PASSIU

A) Fons propis 2007 2006

I. Fons Social 2.931.767,90 2.533.077,96

VI. Pèrdues i guanys 421.727,67 398.689,94

Total fons propis 3.353.495,57 2.931.767,90

D) Creditors a llarg termini

IV. Altres creditors 6.896.793,00 0,00

Altres deutes 6.896.793,00 0,00

Total creditors a llarg termini 6.896.793,00 0,00

E) Creditors a curt termini

III. Deutes amb entitats relacionades 0,00 0,00

IV. Creditors comercials 143.332,96 117.332,66

V. Creditors no comercials 67.982,01 57.700,58

Administracions públiques 49.075,77 38.604,06

Remuneracions pendents de pagament 14.835,00 14.874,50

Fiances i dipòsits a curt termini 4.071,24 4.222,02

VII. Ajustaments per periodificació 119.470,00 21.724,84

Total creditors a curt termini 330.784,97 196.758,08

Total general 10.581.073,54 3.128.525,98

Balanços de situació a 31 de desembre 
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DEURE

A) Despeses 2007 2006

1. Consums de mercaderies 65.580,72 61.924,98

2. Despeses de personal 508.583,86 490.681,12

a) Sous i salaris 407.373,70 394.114,70

b) Càrregues socials 101.210,16 96.566,42

3. Dotacions per amort. d’immobilitzat 56.304,62 53.060,04

4. Variació de provisions de tràfic 13.233,50 14.295,15

5. Altres despeses d’explotació 1.338.101,65 1.165.159,15

I. Superàvit d’explotació 390.851,72 282.961,74

6. Despeses financeres 1.916,32 831,08

II. Resultats financers positius 33.068,07 26.680,80

III. Superàvit de les activitats ordinàries 423.919,79 309.642,54

10. Pèrdues procedents de l’immobilitzat 0,00 5.299,17

12. Despeses extraordinàries 300,33 3.715,35

13. Despeses i pèrdues d’altres exercicis 3.048,90 0,00

IV. Resultats extraordinaris positius 0,00 89.047,40

V. Superàvit abans d’impostos 421.727,67 398.689,94

14. Impost sobre societats 0,00 0,00

VI. Superàvit de l’exercici 421.727,67 398.689,94

HAVER

B) Ingressos 2007 2006

1. Import net de la xifra de negoci 2.372.656,07 2.068.082,18

A. Ingressos d’explotació 1.175.960,86 1.108.157,23

a) Ingressos per quotes 965.408,54 926.855,25

b) Ingressos de patrocinadors 
i col·laboradors 169.452,32 140.201,98

c) Subvencions 41.100,00 41.100,00

B. Altres ingressos d’explotació 1.154.943,83 912.859,53

a) REC 1.986,20 1.990,60

b) Formació 1.060.940,10 811.061,44

c) Serveis col·legials 46.703,53 43.911,49

d) Ingressos per activitats 45.314,00 55.896,00

C. Altres ingressos 41.751,38 47.065,42

2. Ingressos financers 34.984,39 27.511,88

4. Beneficis procedents de l’immobilitzat 0,00 93.266,81

7. Ingressos extraordinaris 314,11 32,93

8. Ingressos i beneficis d’altres exercicis 879,00 4.762,18

IV. Resultats extraordinaris negatius 2.192,12 0,00

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

INFORMACIÓ GENERAL

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

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

NOTA NÚM. 2

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel
Els comptes anuals estan formats pel Balanç de Situació, el Compte de Pèr-
dues i Guanys i la present Memòria, formant el conjunt de totes elles una
unitat.
Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres comp-
tables del Col·legi a 31 de desembre de 2007, havent-se aplicat les disposicions
legals vigents en matèria comptable, i tenint en compte els criteris establerts
en les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat per a les entitats
sense afany de lucre aprovat pel Reial Decret 776/1998, de 30 d’abril, de ma-
nera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats del Col·legi.

b) Principis comptables
En la confecció dels comptes anuals s’han aplicat els principis comptables,
generalment acceptats, continguts en el Codi de Comerç i en les normes d’a-
daptació del Pla General de Comptabilitat per a les entitats sense afany de
lucre que a continuació es relacionen: d’empresa en funcionament, de regis-
tre, de preu d’adquisició, de correlació d’ingressos i despeses, de no compen-
sació, d’importància relativa, d’uniformitat i de meritació.

c) Comparació de la informació
La Junta de Govern del Col·legi presenta a efectes comparatius amb cadas-
cuna de les partides del Balanç de Situació i del Compte de Pèrdues i Guanys,
a més de les xifres de l’exercici 2007, les corresponents a l’exercici 2006 com
a continuació de la situació patrimonial anterior. Els dos exercicis són plena-
ment comparables entre si.

d) Agrupació de partides
No s’han segregat ni agrupat partides del Balanç de Situació ni del Compte
de Pèrdues i Guanys en forma diferent a les estructures a què fan referència
les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat per a les entitats
sense afany de lucre.

e) Elements recollits en diverses partides
Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del Balanç
de Situació.

NOTA NÚM. 3

DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT

La Junta de Govern del Col·legi proposarà a l’Assemblea Ordinària de Col·le-
giats l’aplicació del superàvit de 421.727,67 € al Fons Social. 

NOTA NÚM. 4

NORMES DE VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya en l’elaboració dels seus comptes anuals per a l’exercici anual tan-
cat el 31 de desembre de 2007 han estat les següents:

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

b) Immobilitzat material
L’immobilitzat material es comptabilitza segons el seu cost d’adquisició.
Els costos d’ampliació, modernització o millores que representin un aug-
ment de la productivitat, de la capacitat o eficiència, o un perllongament de
la vida útil dels béns, es capitalitzen com un major cost dels béns corres-
ponents. 
Els béns i elements retirats, tant si això s'esdevé a conseqüència d’un procés
de modernització com per una altra causa, es comptabilitzen donant de baixa
els saldos que presenten en els corresponents comptes d’actiu i d’amortització
acumulada.
Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de
la vida útil  es registren com a despesa de l’exercici.
L’amortització dels béns de l’immobilitzat material es calcula en relació a la
vida útil estimada dels diferents elements, que és la següent:

Tipus d’elements

Anys

Construccions 33

Altres instal·lacions 12,5

Utillatge i mobiliari 10

Equipament informàtic 4

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

d) Deutes
Els deutes es comptabilitzen d’acord amb el seu valor nominal, i es classifiquen
en deutes a curt o a llarg termini en relació al seu venciment, que ha de ser
abans del termini d’un any comptat a partir de la data del balanç de situació,
o bé en un termini superior.
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e) Impost sobre Societats
El Col·legi d’Economistes es troba parcialment exempt de l’Impost sobre So-
cietats. Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts durant l’exer-
cici de les activitats classificades com a econòmiques i els rendiments
obtinguts per la  cessió o l’increment de patrimoni, excepte quan són suscep-
tibles de reinversió. 
En aquest cas la despesa per Impost de Societats de l’exercici es calcularia en
relació al resultat econòmic de les activitats esmentades abans d’impostos, i
aquesta s’incrementaria o es disminuiria, segons correspongués, amb les di-
ferències “permanents” a efectes de determinar l’impost meritat en l’exercici.
Les diferències entre l’Impost sobre Societats a pagar i les despeses per aquest
impost es registren com a Impost sobre beneficis anticipats o diferits segons
correspongui. El tipus de gravamen aplicable a les operacions no exemptes és
del 25%.

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

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

NOTA NÚM. 5

IMMOBILITZAT IMMATERIAL

En l’exercici 2007 els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat imma-
terial han estat els següents (en euros):

Saldo Altes/
Baixes

Saldo
inicial dotació final

Aplicacions informàtiques 26.748,46 0,00 0,00 26.748,46

Amortització acumulada (20.734,66) (1.902,15) 0,00 (22.636,81)

Valor net comptable 6.013,80 (1.902,15) 0,00 4.111,65

A 31 de desembre de 2007 existeixen béns totalment amortitzats que encara
estan en condicions d'ús, per un import de 19.139,81 €.

NOTA NÚM. 6

IMMOBILITZAT MATERIAL

En l’exercici 2007, els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat material
han estat els següents (en euros):
L’addició d’euros 7.596.793,00 correspon a l’adquisició de l’immoble on s’u-
bicarà la nova seu social del Col·legi.
A 31 de desembre de 2006 existeixen béns totalment amortitzats que encara
estan en condicions d'ús, per un import de 98.057,72 €. 

Saldo Entrades/
Baixes Reclassif.

Saldo
inicial dotacions final

Terrenys 
i béns 
naturals 955.807,20 7.596.793,00 –– 15.451,36 8.552.600,20

Edificis 780.337,33 –– –– (15.451,36) 780.337,33

Altres 
instal·lacions156.896,43 10.516,90 167.413,33

Mobiliari 
i estris 150.874,47 11.862,81 162.737,28

Equips 
informàtics 82.650,40 4.164,40 (17.517,79) 69.297,01

Total cost 2.126.565,83 7.623.337,11 (17.517,79) (15.451,36) 9.732.385,15

Amortització acumulada

Edificis 96.143,76 22.946,52 –– –– 119.090,28

Altres 
instal·lacions 99.957,90 12.946,29 –– –– 112.904,19

Mobiliari 
i estris 103.093,03 11.279,46 –– –– 114.372,49

Equips 
informàtics 65.671,37 7.230,20 (17.517,79) –– 55.383,78

Total 
amortització
acumulada 364.866,06 54.402,47 –– –– 401.750,74

Valor net comptable
1.761.699,777.568.934,64 –– –– 9.330.634,41

NOTA NÚM.7

IMMOBILITZAT FINANCER

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

Saldo inicial Baixes Saldo final

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

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

Fiances constituïdes 1.127,47 12,02 0,00 1.139,49

Total 305.417,97 12,02 (300.000,00) 5.429,99

NOTA NÚM. 8

DEUTORS

Entitats relacionades deutores
El saldo a cobrar d’11.900,00 € correspon íntegrament a l’import a cobrar del
REA.
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Deutors diversos
El saldo d’aquest compte es compon de (en euros):

Import

Deutors per subvencions d’organismes públics 17.350,00

Altres 13.282,73

Total 30.632,73

NOTA NÚM. 9

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS

La composició d’aquest epígraf del balanç de situació és la que s’exposa tot
seguit (en euros):

Saldo inicial Altes Baixes Saldo final

Interessos a cobrar 2.722,08 0,00 (2.722,08) 0,00

Imposicions a c/t 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00

Dipòsits constituïts a c/t 3.002,02 3.000,00 (3.002,02) 3.000,00

Total 305.724,10 3.000,00 (305.724,10) 3.000,00

NOTA NÚM. 10

FONS SOCIAL

El saldo d’aquest compte recull el superàvit net generat pel Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya des del seu inici.

NOTA NÚM. 11

CREDITORS A LLARG TERMINI

El saldo a pagar de 6.896.793,00 €, que té venciment el 16 de gener de 2009,
correspon a la part pendent per la compra del terreny per la nova seu del
Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

NOTA NÚM. 12

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El Col·legi té oberts a inspecció tots els impostos que li són aplicables durant el pe-
ríode legal no prescrit, és a dir, pels quatre darrers exercicis. En opinió de la Junta
de Govern s’estima que no poden esdevenir passius contingents de significació.
Els saldos amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2007 són
els següents (en euros):

Deutors Creditors

IVA (4t TRIM) –– 4.343,62

Impost Societats 8.484,80 ––

IRPF (4t TRIM) –– 33.558,77

Seguretat Social –– 11.173,38

Total 8.484,80 49.075,77

La conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’Impost sobre
Societats de l’exercici 2007 és la següent:
Resultat comptable de l’exercici 421.727,67

Augments Disminucions
Diferències permanents:
Resultats exempts 534.690,41 (965.408,54)

534.690,41 (965.408,54)

Base imposable (8.990,46)

NOTA NÚM. 13

INGRESSOS DE PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Les quantitats rebudes de patrocinadors i col·laboradors amb objecte de con-
tribuir a la realització de les finalitats de l’activitat pròpia del Col·legi corres-
ponen a la quantitat de 169.452,32z.

NOTA NÚM. 14

SUBVENCIONS 

Les subvencions a l’explotació meritades durant l’exercici 2007, aplicades a
finançar l’activitat pròpia del Col·legi, han estat concedides pels següents or-
ganismes públics:

Import

Diputació 10.600,00

Generalitat 15.500,00

Servei Català de la Salut 5.000,00

Ajuntament de Barcelona 10.000,00

Total 41.100,00

NOTA NÚM. 15

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ

El saldo d’altres despeses d’explotació a 31 de desembre de 2007 és el següent:

Import

Assignacions i òrgans corporatius 42.817,44

Lloguers 77.168,54

Reparacions i conservació 82.799,88

Serveis professionals 485.924,95

Comunicacions 212.448,52

Impressió i disseny 177.622,04

Actes de clausura i reunions 69.286,14

Publicitat, promoció i atencions 78.149,42

Subministraments 34.366,09

Altres serveis 69.627,43

Tributs 7.891,20

Total 1.338.101,65
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NOTA NÚM. 16

ALTRA INFORMACIÓ

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

Variació de les provisions de tràfic
El detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2007 es desglossa com segueix
a continuació:

Pèrdues de crèdits comercials incobrables 13.233,50 euros

Operacions amb entitats relacionades
Els ingressos del Registro de Economistas Auditores (REA) i les despeses de
Consejo General de Colegios de Economistas de España, durant l’exercici 2007
han estat de 24.780,40 z i 42.817,44 z, respectivament.

Nombre d’empleats
A 31 de desembre de 2007, la plantilla mitjana era de 20 persones, distribuïdes
de la manera següent:

Categoria Número Homes Dones

Gerent 1 0 1

Tècnics 4 2 2

Administració 14 2 12

Total 19 4 15

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

Retribucions de la Junta i als auditors
Els imports meritats per la realització de l’auditoria d’aquests comptes anuals
i per altres serveis són de 4.888,00 € i 354,00 €, respectivament.

Els membres de la Junta de Govern del Col·legi no reben cap tipus de retribu-
ció com a conseqüència del desenvolupament del seu càrrec.

NOTA NÚM. 17

FETS POSTERIORS

No s’ha produït cap fet posterior al tancament de l’exercici 2007 que afecti
significativament els comptes anuals de l’entitat.

NOTA NÚM. 18

QUADRE DE FINANÇAMENT (en euros)
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Variació del capital circulant 2007 2006

Augments Disminucions Augments Disminucions

Existències 2.374,11 7.064,07

Deutors 84.740,29 158.740,30

Creditors 134.026,89 24.808,22

Inv. financeres 302.724,10 301.855,83

Tresoreria 575.593,69 334.935,12

Ajustaments 
per periodificació 252,14 252,14

Total 575.593,69 524.117,53 492.720,56 334.935,12

Augment del
capital circulant 51.476,16 157.785,44

Correcció al 
resultat comptable 2007        2006

Superàvit 
de l’exercici 421.727,67               398.689,94

Dotació a les 
amortitzacions 56.304,62                50.903,57

Beneficis procedents 
de l’immobilitzat 
material                                                              0,00               (93.266,81)

Pèrdues procedents 
de l’immobilitzat 
material                                                              0,00                   5.299,17

Recursos procedents
de les operacions                              478.032,29          361.625,87

Aplicacions 2007 2006

Adquisicions d’immobilitzat
a) Immaterial 0,00 2.464,64
b) Material 7.623.337,11 361.891,87
c) Financer 12,02 0,00

Total 7.623.349,13 364.356,51

Excés d’orígens sobre aplicacions
(Augment capital circulant) 51.476,16 157.785,44

Orígens 2007 2006

Recursos procedents de les operacions 478.032,29 361.625,87

Deutes a llarg termini 6.896.793,00 0,00

Vendes d’immobilitzat
b) Material 0,00 160.516,08
c) Financer 300.000,00 0,00

Total 7.674.825,29 522.141,95

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

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (EN EUROS)
PRESSUPOST AGREGAT PRESSUPOST ORDINARI

Realitzat Pressupostat Realitzat PressupostatDESPESES:
60 Compres:

600 Compres de material 65.580,72 45.270,00 1.592,56 0,00
609 "Rappels" per compres 0,00 0,00 0,00 0,00

Total compres de material 65.580,72 45.270,00 1.592,56 0,00
62 Serveis exteriors:
620 Assignacions òrgans corporatius 42.817,44 42.983,87 42.817,44 42.983,87
621 Lloguers 77.168,54 58.685,01 6.605,97 8.484,24
622 Reparacions i conservació 82.799,88 91.778,09 62.882,02 54.678,09
623 Serveis professionals 485.924,95 411.057,22 140.209,04 91.639,00
624 Comunicacions 212.448,52 171.904,17 41.946,82 49.867,08
625 Impressió i disseny 177.622,04 191.502,00 57.746,26 57.265,00
626 Reunions i actes especials 69.286,14 87.708,53 16.522,23 25.377,58
627 Publicitat, promoció i atencions 78.149,42 62.105,83 44.378,11 29.986,51
628 Subministraments 34.366,09 43.600,39 23.026,20 35.890,39
629 Altres serveis 69.627,43 102.222,67 33.006,73 64.903,84

Total serveis exteriors 1.330.210,45 1.263.547,78 469.140,82 461.075,60
63 Tributs:

630 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00
631 Altres tributs 5.587,57 8.606,09 2.509,84 6.686,09
634 Ajustaments negatius imposició indirecta 2.303,63 1.500,00 2.303,63 1.500,00

Total tributs 7.891,20 10.106,09 4.813,47 8.186,09
64 Despeses de personal:

640 Sous i salaris 407.373,70 423.849,16 195.645,07 211.351,00
641 Indemnitzacions 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Seguretat social a càrrec empresa 101.210,16 122.916,26 50.608,64 61.291,79

Total despeses de personal 508.583,86 546.765,42 246.253,71 272.642,79
65 Altres despeses de gestió

650 Pèrdues crèdits comercials incobrables 13.233,50 15.000,00 13.233,50 15.000,00
Total altres despeses de gestió 13.233,50 15.000,00 13.233,50 15.000,00

66 Despeses financeres:
662 Interessos de préstecs 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Diferències negatives de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00
669 Altres despeses financeres 1.916,32 1.000,00 1.299,39 1.000,00

Total despeses financeres 1.916,32 1.000,00 1.299,39 1.000,00
67 Pèrdues i despeses excepcionals:

671 Pèrdues procedents immobilitzat 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Despeses extraordinàries 300,33 6.106,00 300,32 0,00
679 Despeses exercicis anteriors 3.084,90 1.200,00 3.084,90 1.200,00

Total pèrdues i despeses excepcionals 3.385,23 7.306,00 3.385,22 1.200,00
68 Dotacions amortitzacions:

681 Amortització immobilitzat immaterial 1.902,15 0,00 1.902,15 0,00
682 Amortització immobilitzat material 54.402,47 55.567,59 52.555,82 53.446,52

Total dotacions amortitzacions 56.304,62 55.567,59 54.457,97 53.446,52
69 Dotacions a les provisions:

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

Total dotacions a les provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Total despeses 1.987.105,90 1.944.562,88 794.176,64 812.551,00

INGRESSOS:
70 Ingressos d'explotació:

700 Quotes col·legials 940.628,14 961.584,80 940.628,14 961.584,80
701 Quotes REA i REAF 24.780,40 22.695,00 980,40 0,00
702 Ingressos REC 1.986,20 2.794,00 0,00 0,00
703 Ingressos formació 1.060.940,10 663.419,00 0,00 0,00
704 Ingressos per serveis col·legials i vendes 46.703,53 41.960,00 0,00 0,00
705 Ingressos per activitats 45.314,00 44.700,00 1.950,00 0,00

Total ingressos d'explotació 2.120.352,37 1.737.152,80 943.558,54 961.584,80
74 Subvencions a l'explotació:

740 Subvencions oficials explotació 41.100,00 40.606,00 2.200,00 2.200,00
741 Col·laboracions ens privats 169.452,32 137.886,25 55.384,16 57.070,00

Total subvencions a l'explotació 210.552,32 178.492,25 57.584,16 59.270,00
75 Altres ingressos de gestió:

751 Ingressos per publicitat 20.563,10 24.000,00 19.963,10 24.000,00
754 Ingressos per comissions 21.188,28 15.000,00 21.188,28 15.000,00
759 Ingressos per altres serveis 0,00 0,00 0,00 0,00

Total altres ingressos de gestió 41.751,38 39.000,00 41.151,38 39.000,00
76 Ingressos financers:

761 Ingressos inversions financeres 7.562,62 0,00 7.562,62 0,00
765 Descomptes pagament immediat 0,00 0,00 0,00 0,00
768 Diferencies positives de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00
769 Altres ingressos financers 27.421,77 15.000,00 27.421,77 15.000,00

Total ingressos financers 34.984,39 15.000,00 34.984,39 15.000,00
77 Beneficis i ingressos extraordinaris:

775 Subvencions capital traspass. resultat 0,00 0,00 0,00 0,00
778 Ingressos extraordinaris 314,11 0,00 314,11 0,00
779 Ingressos exercicis anteriors 879,00 0,00 0,00 0,00

Total beneficis i ingressos extraordinaris 1.193,11 0,00 314,11 0,00
79 Excessos i aplicacions de provisions:

790 Per a riscos i despeses 0,00 0,00 0,00 0,00
Total excessos i aplicacions de provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ingressos 2.408.833,57 1.969.645,05 1.077.592,58 1.074.854,80
Flux de Caixa 478.032,29 80.649,76 337.873,91 315.750,32
Increment/(Disminució) del patrimoni 421.727,67 25.082,17 283.415,94 262.303,80

Pàg. 24 Informatiu de l’economista núm. 120



0,00 0,00 54.260,38 35.570,00 882,86 500,00 8.844,92 9.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 54.260,38 35.570,00 882,86 500,00 8.844,92 9.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 37.355,53 20.900,77 0,00 0,00 33.207,04 29.300,00
0,00 0,00 15.763,06 10.500,00 3.176,15 26.600,00 978,65 0,00

13.602,46 20.302,50 276.552,80 191.525,50 44.792,96 48.478,22 10.767,69 59.112,00
12.372,23 14.261,00 132.527,11 69.370,00 4.403,47 4.614,26 21.198,89 33.791,83
31.608,88 38.198,00 63.267,63 61.709,00 5.044,85 4.942,00 19.954,42 29.388,00
1.377,96 2.850,20 11.828,57 6.916,50 783,51 1.202,00 38.773,87 51.362,25
2.662,75 2.103,00 9.640,42 6.000,00 0,00 601,00 21.468,14 23.415,32

0,00 0,00 11.339,89 7.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 180,00 20.688,75 18.914,00 2.959,74 1.606,00 12.972,21 16.618,83

61.624,28 77.894,70 578.963,76 393.545,77 61.160,68 88.043,48 159.320,91 242.988,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.077,73 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.077,73 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.804,00 9.506,00 95.577,62 97.897,16 62.346,01 52.717,00 46.001,00 52.378,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.060,00 2.756,74 23.893,52 28.390,18 12.560,00 15.287,93 12.088,00 15.189,62
9.864,00 12.262,74 119.471,14 126.287,34 74.906,01 68.004,93 58.089,00 67.567,62

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 551,40 0,00 7,00 0,00 58,53 0,00
0,00 0,00 551,40 0,00 7,00 0,00 58,53 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.606,00 0,01 0,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.606,00 0,01 0,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.275,54 1.557,50 563,43 563,57 7,68 0,00
0,00 0,00 1.275,54 1.557,50 563,43 563,57 7,68 0,00

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

71.488,28 90.157,44 757.599,95 562.486,61 137.519,99 157.111,98 226.321,04 322.255,85

INGRESSOS:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.800,00 22.695,00

1.986,20 2.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.060.940,10 663.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 46.703,53 41.960,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 43.264,00 44.700,00

1.986,20 2.794,00 1.061.040,10 663.419,00 46.703,53 41.960,00 67.064,00 67.395,00

8.800,00 8.800,00 0,00 3.006,00 0,00 0,00 30.100,00 26.600,00
16.475,04 18.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.593,12 61.827,25

25.275,04 27.789,00 0,00 3.006,00 0,00 0,00 127.693,12 88.427,25

0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,00 0,00

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

27.261,24 30.583,00 1.061.040,10 666.425,00 47.303,53 41.960,00 195.636,12 155.822,25
-44.227,04 -59.574,44 304.715,69 105.495,89 -89.653,03 -114.588,41 -30.677,24 -166.433,60
-44.227,04 -59.574,44 303.440,15 103.938,39 -90.216,46 -115.151,98 -30.684,92 -166.433,60

PRESSUPOST REVISTA PRESSUPOST FORMACIÓ PRESSUPOST SERVEIS PRESSUPOST ACTIVITATS
Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat
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El tancament de l’exercici corresponent a l’any 2007 segueix, a l’igual que els
darrers últims anys, amb un marge positiu xifrat en 421.728 euros. Aquest
marge positiu acumulat any rere any ha possibilitat que el mes de juliol el
Col·legi pogués fer front a la compra d’una finca que permetrà la construcció
d’una nova seu social. La nova seu s’ubicarà en la confluència dels carrers Via
Augusta, 56 – Plaça Gal·la Placídia, 32.

Va ser a final d’any que el Col·legi va adjudicar en un concurs públic entre
cinc despatxos d’arquitectes el projecte guanyador, que va recaure en el ga-
binet Roldán-Berenguer. Aquest despatx d’arquitectes va elaborar el Pla es-
pecial urbanístic de concreció del tipus, titularitat i ordenació de l’equipament,
que vàrem presentar a l’Ajuntament de Barcelona per tal de poder obtenir
l’aprovació i poder iniciar el més aviat possible els tràmits per presentar l’es-
tudi de detall i iniciar la construcció.

S’ha previst que la futura seu sigui un edifici emblemàtic per a la ciutat i, atès
que corona una plaça molt important del barri de Gràcia, es pretén que sigui
respectuosa amb l’entorn. Disposarem d’uns 2.900 metres quadrats amb, entre
d’altres, sala d’actes, sales d’exposicions, aules polivalents i espai de reunions
per a les comissions. 

Les principals àrees que han contribuït a consolidar el marge positiu d’aquest
any 2007 han estat l’Aula d’Economia (303.440 €), Ordinari (283.416 €) i Jorna-
des (28.249 €); i les àrees deficitàries han estat Serveis (90.216 €), Activitats
(58.934 €) i Revista Econòmica de Catalunya (44.227 €). Cal destacar que l’Aula
d’Economia ha facturat més d’un milió d’euros i han assistit als seus cursos més
de 4.000 alumnes, malgrat no disposar d’aules suficients i haver d’organitzar
aquestes jornades i cursos en diferents locals llogats prop del Col·legi.

Resum dels principals resultats econòmics de l’exercici

En aquests gràfics adjunts podem observar, en primer lloc, els resultats dels
últims exercicis i l’evolució constant del marge positiu, així com el resultat
corresponent a l’exercici 2007. 

Al final de l’exercici de 2007 els fons propis del Col·legi se situen en 3.353.496€ €.

L’evolució dels fons propis i l’immobilitzat material s’ha anat incrementant al
llarg dels anys pel fet que els beneficis s’han destinat a la compra de les seus
socials, essent l’última compra la corresponent a l’edifici situat a la plaça Gal·la
Placídia, on es construirà la nova seu social.
Relació de compra de les diferents seus, per ordre cronològic:
Any 1997 Seu de Lleida  Any 1998 Seu de Barcelona  Any 2000 Seu de Girona
Any 2001 Seu de Tarragona  
Any 2006 Nova seu a Lleida i venda de l’anterior seu
Any 2007 Edifici a Barcelona per construir-hi la nova seu

Informe de gestió 2007

Resultats (1994-2007)
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En els gràfics que adjuntem a continuació podem observar les desviacions,
tant pel que fa a les despeses com als ingressos, en relació al pressupost apro-
vat en l’Assemblea de Col·legiats.

Pel que fa a les despeses, aquestes desviacions en les diferents àrees en què
s’estructura el Col·legi són mínimes, la qual cosa demostra que es realitza una
previsió molt acurada de totes les partides. L’àrea de Formació i les Activitats
són les que tenen més desviació, això s’explica perquè en el cas de l’Aula d’E-
conomia s’han impartit nous cursos no previstos en el pressupost i s’han re-
petit alguns cursos programats atès el gran nombre de persones que teníem
en llistes d’espera interessades a assistir-hi. Pel que fa a les Activitats i a Or-
dinari, una acurada gestió ha permès rebaixar considerablement algunes de
les despeses previstes.

Pel que fa a les desviacions dels Ingressos podem observar que en totes les
àrees aquests han superat les previsions de principi d’any. Pel que fa a l’Aula
d’Economia, han compensat la desviació en les despeses, i en l’apartat d’Ac-
tivitats i Serveis, les despeses han estat inferiors a les pressupostades i els in-
gressos han superat lleugerament els previstos. D’altra banda, s’han obtingut
més subvencions de les pressupostades, la qual cosa ha permès augmentar els
ingressos.
En resum, tot i les desviacions tant en les despeses com en els ingressos, s’ha
assolit un marge positiu superior al previst. 

El Col·legi disposa d’un pressupost de gestió estructurat en cinc importants
centres de cost; els deficitaris han estat: Revista Econòmica de Catalunya
(-44.227 €),  Serveis (-90.216 €) i Activitats i Jornades (-30.685 €). En l’altre
extrem, hi figuren els excedents de l’Ordinari (283.416 €) i l’Aula d’Economia
(303.440 €), amb superàvits suficients per cobrir els dèficits de les altres àrees
i tancar l’exercici amb un marge positiu total de 421.728 €.

La contribució de les diferents àrees als ingressos totals és:

Junta de Govern

A l’inici del 2007, la Junta de Govern del Col·legi estava integrada per: Sr.
Jordi Conejos, degà; Sr. Artur Saurí, vicedegà; Sra. Montserrat Casanovas, se-
cretària de la Junta; Sr. Oriol Amat, vicesecretari; Sr. Joan B. Casas, interven-
tor; Sr. Àngel Segarra, tresorer; els vocals, Sr. Miquel Freire, Sr. Anton Gasol,
Sr. Esteve Gibert (vocal president a Girona), Sr. Jordi Gual, Sr. Joan Ràfols,
Sra. Pilar Soldevila, Sr. Xavier Subirats, Sr. Antoni Terceño (vocal president a
Tarragona), Sr. Joaquín Trigo i Sr. Jordi Vilalta (vocal president a Lleida); i els
consellers Sr. Emilio Álvarez, Sr. Raimon Casanellas, Sr. Joaquim Lladó i Sr.
Carles Puig. 

El 27 de març, coincidint amb la primera Assemblea Ordinària de Col·legiats,
va prendre possessió una nova Junta de Govern, resultant del procés elec-
toral iniciat el 23 de gener amb l’acord de la Junta de convocar eleccions per
a la renovació de la  totalitat dels càrrecs a la Junta de Govern, encapçalada
pel Sr. Artur Saurí, degà, i integrada per: Sr. Joan B. Casas, vicedegà; Sra.
Montserrat Casanovas, secretària de la Junta; Sr. Oriol Amat, vicesecretari; Sr.
Anton Gasol,  interventor; Sr. Àngel Segarra, tresorer; els vocals Sr. Emilio
Álvarez, Sr. Jordi Caballé, Sr. Fernando Campa (vocal president a Tarragona),
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Sr. Miquel Freire, Sr. Esteve Gibert (vocal president a Girona), Sr. Ferran Lemus,
Sr. Joan Ràfols, Sr. Xavier Subirats, Sr. Xavier Ticó (vocal president a Lleida) i
Sr. Joaquín Trigo; i els consellers Sr. Raimon Casanellas Sr. Carles Puig i Sra.
Pilar Soldevila. 

A conseqüència d’aquesta renovació també es van constituir de nou les
Comissions Generals de les representacions territorials de Girona, Lleida i
Tarragona.

• La Comissió General de Girona, presidida pel Sr. Esteve Gibert, vocal pre-
sident a Girona de la Junta de Govern, va quedar formada per: Sra. Montse
Capellas (àrea de Comptabilitat); Sra. M. Lluïsa Teixidor (àrea de Fiscal); 
Sr. Ricard Meléndez (àrea d’Empresa); Sr. Jordi Fernández (àrea d’Auditoria); Sr.
Josep Pujolràs (àrea de Concursal); Sr. Juli Portillo (àrea de Judicatura); 
Sr. Jordi de Puig (àrea de Laboral); Sr. Josep M. Terradellas (àrea de Fiscalitat
Intercomunitària); i Sr. Xavier Ollé (àrea d’Urbanisme).

• La Comissió General de Lleida, presidida pel Sr. Xavier Ticó, vocal president
a Lleida de la Junta de Govern, i integrada per: Sr. Josep M. Riu, vicepresident
i representant a la Comissió Territorial d’Urbanisme; Sr. Enric Baraldés, Co-
mitè d’Ètica i Normativa Professional; Sr. Pere Enciso, assumptes relacionats
amb la Universitat de Lleida; Sr. Albert Prado, Registre d’Economistes Audi-
tors; i Sr. Josep Rosinach, Àrea Fiscal.

• La Comissió General de Tarragona, presidida pel Sr. Fernando Campa,
vocal president a Tarragona de la Junta de Govern, va quedar integrada
per: Sr. Antonio Terceño, representant del Col·legi a la Comissió Territo-
rial d’Urbanisme de Tarragona; Sr. Joaquim Sauch, representant a la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre; Sr. Lluís Jordi; Sr.
Lluís Mezquida, representant de la Comissió General de la Secció del
REA a Catalunya; Sr. Lluís Escatllar; Sr. Mariano Herraiz; Sr. Jordi Ferré;
Sr. Francesc d’Assís Escoda, representant a les Jornades del Pla Estratègic
del Camp de Tarragona; Sr. Josep Roig; Sra. Pilar Gulli; i Sr. Fernando
Aldecoa.

Assemblees col·legials

• El 27 de març va tenir lloc la primera Assemblea Ordinària de Col·le-
giats de l’any, en la qual es van aprovar per unanimitat els comptes
anuals i la gestió de la Junta de Govern de l’any 2006; i la Sra. Mercè
Rotllan, vicepresidenta del CNEP, en nom del president del CNEP, Sr. An-
toni Argandoña, va presentar l’informe de les gestions del CNEP de l’any
2006.

• En la mateixa data, i un cop finalitzada l’Assemblea Ordinària de Col·legiats,
va tenir lloc una Assemblea Extraordinària de Col·legiats, en la qual els as-
sistents van acordar unànimement comprar el solar edificat situat a Via Au-
gusta, 56/Pl. Gal·la Placídia, 32, per a la construcció de la nova seu social del
Col·legi.

• El 19 de desembre va tenir lloc la segona Assemblea Ordinària de Col·le-
giats, en què es va aprovar per unanimitat el pressupost del Col·legi per a
l’exercici 2008.

Activitats i serveis col·legials de l’exercici 2007

• La Junta de Govern, conscient que cada cop més la societat requereix de les
institucions i de la societat civil opinió sobre els principals esdeveniments
socials i econòmics del nostre país, ha emès al llarg de 2007 diverses notes
de premsa, documents de reflexió o pronunciaments, com ara:

1. Enquestes Situació Econòmica. La seva finalitat ha estat fer arribar a la
societat catalana, a través dels principals mitjans de comunicació del
país, un índex de confiança sobre l’opinió dels economistes catalans en
relació a l’economia de Catalunya i a altres temes d’actualitat. Es fan
tres enquestes a l’any: Hivern, el mes de gener; Primavera, el mes de
juny; i Tardor, durant el mes d’octubre. Cada enquesta incorpora nou
preguntes, sis que es mantenen fixes en totes les enquestes i que fan re-
ferència a la situació econòmica catalana i espanyola, i tres que varien
en cada enquesta i que són temes d’actualitat. Aquestes enquestes de Si-
tuació Econòmica han tingut una mitjana de participació de 1.000 col·le-
giats per enquesta. 

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

3. L’elaboració d’un informe que recull les principals conclusions del tema
que aquest any s’ha abordat en la Jornada dels Economistes, “El paper
dels economistes en els actuals reptes de la societat”.

• S’ha col·laborat intensament amb altres institucions i organitzacions pro-
fessionals, entre d’altres, el Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC), in-
tegrat pels Col·legis d’Arquitectes, d’Enginyers Industrials, d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Catalunya, d’Enginyers de Telecomunicacions i el
nostre Col·legi; el Consejo General de Colegios de Economistas de España,
per mitjà dels seus òrgans especialitzats (Registro de Economistas Auditores
–REA–, Registro de Economistas Asesores Fiscales –REAF–, Registro de Eco-
nomistas Forenses –REFOR- i Organización de Economistas de la Educación
–OEE–), la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, l’Asso-
ciació Barcelona Centre Financer Europeu, el Consell Municipal de Benestar
Social de l’Ajuntament de Barcelona, el Pla Estratègic de Barcelona i la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Catalunya.

• S’ha consolidat un any més la realització de la Jornada dels Economistes,
amb molts èxits tant pel que fa al nombre d’assistents com a la qualitat de
les intervencions. Com cada any s’ha publicat el llibre amb les ponències. Es
va nomenar col·legiat de Mèrit el Sr. Isidre Fainé. Els guanyadors dels Premis
Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya han estat: al llibre
d’Economia “La innovació i R+D industrial a Catalunya” del Sr. Joaquim Solà,
el Sr. Xavier Sáez i la Sra. Montserrat Termes, i a la millor trajectòria profes-
sional al Sr. Joan Pons, editor de Món Empresarial.

• També es van atorgar els Premis de Reconeixement 2007: a l’economista
d’empresa de l’any per al Sr. Francesc Castañer; als despatxos professionals
d’economistes de l’any per als Sr. Emili Gironella i Sr. Joan Rojas, i als millors
currículums universitaris a: Sr. Adrián Giménez Pastor (UPF), Sr. Felipe Do-
mínguez Mariño (URV), Sra. Jessica Méndez Montalvo (UAB), Sr. Ferran Elías
Moreno (UB), Sr. Diego Núñez Fernández (UdG), Sr. Federico Palliser Alonso
(UOC) i la Sra. Marta Bravo Pellisé (ESADE).

• Des de l’Aula d’Economia l’any 2007 s’han impartit 158 cursos amb un
total de 2.817 hores lectives i en els quals han participat 4.724 persones.
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– S’ha produït un increment important, del 40,76%, en el nombre d’assis-
tents a activitats de formació. Ha estat un any excepcional, el de més
alumnes de la història del Col·legi, marcat per l’aprovació del nou Pla de
Comptabilitat. Aquesta novetat ha motivat que 2.000 persones hagin as-
sistit a cursos relacionats amb el PGC.

– Els ingressos per Formació han ascendit a 1.061.040 €, que representa un
44% dels ingressos totals del Col·legi.

– L’increment d’assistents s’ha produït fonamentalment en les àrees de
Comptabilitat (77% d’increment), Jurídica (15% d’increment), en els cur-
sos en col·laboració amb altres entitats i In-company (més d’un 200%
d’increment) i en els cursos a les seus (77% d’increment).

– Les principals novetats pel que fa a activitats formatives han estat, a part
de totes les relacionades amb el nou Pla Comptable: Fiscalitat de la venda
d’empreses; Informes d’auditoria: casos pràctics de com evitar errades;

Aplicació pràctica de la revisió analítica; Gestió de problemes i presa de
decisions; Nova normativa sobre frau fiscal, comptable i blanqueig de ca-
pitals; Primeres Jornades concursals amb el Col·legi d’Advocats; Contrac-
tes Mercantils; Llei 35/2006 de Reforma de l‘IRPF i reforma parcial de
l’IRNR; Cursos d’Excel per a economistes i auditors, nivell bàsic, mitjà i
avançat.

– Els cursos organitzats en les diferents seus territorials del Col·legi han
estat 32, amb una assistència total de 1.213 alumnes, la qual cosa suposa
un increment del 77%. 
A Girona s’està consolidant una activitat formativa molt àmplia, amb una
programació força completa i un gran èxit d’assistents, 784 persones l’any
2007.
A les altres dues seus territorials també s’ha produït un increment impor-
tant del nombre d’alumnes, que ha estat de 257 a Tarragona i de 172 a
Lleida. 

• Pel que fa a les publicacions editades al llarg de l’any 2007 s’han editat:

1. Sis números de l’Informatiu de l’Economista.

2. Dos números de la Revista Econòmica de Catalunya amb els dossiers
“Responsabilitat social i bon govern de l’empresa” i “El quart pilar de l’estat
de benestar: l’atenció a la dependència”.

3. La publicació d’un butlletí electrònic –newsletter– dirigida especialment
als economistes que treballen en despatxos professionals. Aquest butlletí,
que s’envia mensualment a tots els col·legiats, va vinculat a un portal
web que serveix per accedir a tota la informació publicada amb més de-
tall. Aquesta publicació electrònica compta amb la col·laboració de Pla-
nificación Jurídica.

• En relació als serveis principalment orientats cap al col·lectiu de professio-
nals cal ressaltar:

– El Torn d’Actuació Professional, que es va posar en marxa l’any 1991 i que
té com a objectiu agrupar a tots aquells professionals especialitzats i amb
experiència que són considerats experts independents en matèria eco-
nòmica i que poden realitzar actuacions puntuals, com dictàmens, estudis
o valoracions, i està dirigit principalment a l’Administració Judicial. S'hi
han inscrit 285 col·legiats.
El nombre de col·legiats inscrits en la llista d’Administrador Concursal ha
estat de 132.
Aquestes llistes van ser distribuïdes a principi d’any a tots els jutjats de
Catalunya.

– Signatura electrònica, amb l’entitat de certificació Firma Professional
que permet, a més d’identificar-se com a economista en qualsevol co-
municació o document transmès electrònicament, poder fer un seguit de
tràmits amb les diferents administracions de forma segura (AEAT, Minis-
teri de Justícia, Ministeri de Treball, Generalitat de Catalunya...). 196 col·le-
giats gaudeixen d’aquest servei. 

– Altres serveis oferts han estat: el Servei Fax Registre, i una Pòlissa de
Responsabilitat Civil com a economista, a la qual s'han adherit unes
450 persones, entre economistes a nivell individual i societats d’eco-
nomistes.  

– Pel que fa al Registre de Societats l’aprovació de la Llei 2/2007, de 15 de
març sobre Societats Professionals, ha fet que, per un costat la Junta de
Govern acordés canviar el seu nom pel de Registre de Societats Adscrites
al Col·legi d'Economistes de Catalunya, establint-hi una vigència només
fins al mes de juliol de 2008, data en què les actuals societats de profes-
sionals tenen com a termini per adaptar-se a allò que estableix la Llei
2/2007, i acordar constituir un Registre de Societats Professionals que
acomplís els requisits que marca la Llei.
Per altra banda, s’han realitzat dos actes informatius sobre el contingut
d’aquesta Llei, aproximadament unes 10 sessions de resolucions de dubtes
a l’adaptació i un servei d’adaptació dels estatuts a càrrec de l’assessoria
jurídica del Col·legi, el despatx Guillén Becares. 

• Les Comissions de Treball que han estat en actiu el 2007 són:

– Comissió d’Assessors Fiscals. President: Sr. Àngel Segarra. Vicepresident:
Sr. Josep Maria Coma. Mensualment ha organitzat dues sessions de treball
per tal d’estar puntualment informats de totes les novetats fiscals. Està
organitzada mitjançant un comitè permanent que, a més del president i
del vicepresident, està integrat per: Sr. Miquel Àngel Albert, Sr. Jordi Ar-
qués, Sr. Francesc Barnadas, Sr. Josep Manel Cid, Sr. Josep Ignasi Cornet,
Sr. Joaquim Herrera, Sr. Ramon Lanau, Sr. Ferran Martínez, Sr. Jorge Mar-
tínez-Aguado, Sr. Federico Merino, Sra. Lluïsa Morales, Sr. Antoni Mustera,
Sr. Enric Oliva, Sr. Alexandre Pedrós, Sr. Eduardo Pedrosa, Sr. Valentí Pich,
Sr. Pedro Pablo Rodés, Sr. Àngel Sáez, Sr. Xavier Solé, Sr. Josep Vila Abelló
i Sr. Ricard Viña.
Aquest Comitè Permanent és l’encarregat d’organitzar i planificar les ses-
sions temàtiques i els cursos de l’Àrea Fiscal de l’Aula d’Economia, així com
d’emetre opinió, comentaris i informes, tant sobre aspectes fiscals com en
relació als projectes normatius estatals i autonòmics en matèria fiscal. 

– Comissió de Comptabilitat. President: Sr. Oriol Amat. Col·labora amb l’AC-
CID a l’hora d’organitzar conferències, debats, exposicions i demostracions
de productes relacionats amb la comptabilitat. Ha organitzat al llarg del
2007 una mitjana d’un acte cada dos mesos, facilitant llibres relacionats
amb la comptabilitat i editats per l’ACCID.

– Comissió d’Economia Territorial i Urbana. President: Sr. Joan Ràfols. Vi-
cepresident: Sr. Jordi Fortet. S’ha reunit una mitjana de quatre vegades a
l’any per debatre entre els seus membres temes del seu interès. Han ela-
borat diferents informes sobre normativa de la Generalitat de Catalunya
en matèria territorial i urbana.

– Comissió d’Economia Financera. President: Sr. Ferran Lemus i  Sr. Anton
Gasol (fins març). Vicepresident: Sr. Carles Capellà i Sr. Xavier Segura (fins
març). Organitza habitualment un acte al mes d’interès per als professio-
nals de l’economia financera.

– Fòrum d’Economistes en Mercats Financers. Presidenta: Sra. Montserrat
Casanovas. Ha organitzat quatre dinars de treball al llarg de 2007: “ETF:
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otra forma de invertir en fondos”, amb la participació del Sr. Jesús Sán-
chez-Quiñones; “Les empreses de petita i mitjana capitalització”, amb la
participació del Sr. Alain Teston; “Nous productes d’inversió en el mercat:
contractes per diferències CFDs i TURBOS”, amb la participació del Sr. En-
rique Martí i la Sra. Mariam Pérez-Camino; i “Criteria Caixa Corp: present
i futur”, amb la participació del Sr. Francisco Reynés.

– Comissió d’Economia del Coneixement. President: Sr. Xavier Subirats.
Vicepresident: Sr. Jordi Marín. S’ha reunit diverses vegades per tractar
temes del seu interès i ha organitzat diferents tertúlies al llarg d’aquest
any.

– Comissió d’Economia i Sostenibilitat. President: Sr. Joan Ràfols. Equip
coordinador: Sra. Marta Roca, Sr. Iñaki Gili i Sr. Josep Maria Salas. Es reu-
neix una vegada al mes, prèvia convocatòria. Al llarg del 2007 han conti-
nuat treballant amb els indicadors econòmics de la Memòria de
Sostenibilitat i han iniciat un nou projecte de treball “Economia, Empresa,
Economistes i Canvi Climàtic”, amb la participació de la resta de Comis-
sions de Treball del Col·legi i que va donar com a resultat el “Document
Primer” que es va presentar públicament a la Jornada dels Economistes. 

– Comissió Unió Europea. President: Jordi Caballé i Sr. Artur Saurí (fins el
mes de març). Vicepresident: Sr. Àlex Ruiz. Secretari: Sr. Xavier Ferrer. Con-
voca mensualment un debat sobre els temes del seu interès.

– Comissió d’Economia de la Salut. President: Sr. Joan B. Casas. Vicepresi-
denta: Sra. Maria Josep Arasa. S’ha reunit mensualment per tractar temes
del seu àmbit d’interès. Està organitzada mitjançant un comitè permanent
que, a més del president i de la vicepresidenta, està integrat per la Sra.
Roser Fernández, el Sr. Ricard Crespo i el Sr. Iván Planas.
Aquest Comitè Permanent és l’encarregat d’organitzar i planificar les  ter-
túlies dels dijous d’Economia de la Salut, les conferències i altres tipus
d’actes relacionats en la seva matèria.

– Comissió d’Organització i Sistemes Informàtics. President: Sr. Joan B
Casas. Vicepresident: Sr. Francesc Reguant. Coordinador: Sr. Josep Maria
Gallart. Comissió constituïda a mitjan febrer de 2007 i que es conjunta
amb l’ACCID. Organitza mensualment tertúlies i debats sobre temàtica del
seu interès.

– Comissió d’Ensenyament. Presidenta: Sra. Montserrat Casanovas. Vice-
president: Sr. Joan Sardà. Secretari: Sr. Javier Asenjo. S’han reunit diverses
vegades per fer un seguiment i una anàlisi de les adaptacions dels títols
universitaris que donen accés a la professió d’Economista a l’esperit de
Bolonya, i per preparar el projecte que s’iniciarà al gener del 2008 sobre
“Competències dels Economistes”.

– Comissió d’Assessors en la Creació d’Empreses. President: Sr. Fernando
Campa. Vicepresident: Sr. Amadeu Ibarz. Organitza trimestralment unes
tertúlies de temes relacionats amb la creació d’empreses.

– Grup de Treball d’Administradors Concursals. President: Sr. Raimon Ca-
sanellas i Sr. Joaquim Lladó (fins març). Vicepresident: Sr. Melcior Viloca.
S’han reunit un cop al mes i han organitzat quatre tertúlies de temes re-
lacionats amb l’administrador concursal i d’altres que van sorgint, ja que
la llei és molt nova i contínuament es van produint canvis en la normativa
respecte a la seva actuació, honoraris, taxes, responsabilitat….

– Comissió d’Economistes Sèniors, que agrupa tots aquells col·legiats que
estan jubilats o tenen edat per estar-ho. La presidenta de la Comissió és
la Sra. M. Rosa Màndoli i el secretari el Sr. José Ignacio Borés. Al llarg del
2007 han celebrat tres conferències, “El per què i el futur de la Sagrada
Família”, “El testament vital: document de voluntats anticipades” i “Me-

mòria personal de la relació premsa i publicitat”, i han organitzat el I Cam-
pionat de Dòmino Enginyers Industrials – Economistes.

• La Secció del REA a Catalunya agrupa els col·legiats que es dediquen a
exercir com a auditors. President: Sr. Emilio Àlvarez. Vicepresidenta: Sra.
Cristina Gil. Secretari: Sr. Albert Prado. S'organitza mitjançant un comitè
de direcció que, a més del president, de la vicepresidenta i del secretari, està
integrat: com a vocals pel Sr. Joaquim Lladó, Sr. Agustí Saubi, Sr. Pere Lluís
Fos, Sr. Carles Àvila, Sr. Antoni Puig, Sr. Jordi Fernàndez, Sr. Lluís Maria Mez-
quida; i com a consellers el Sr. Joan Amat, Sr. Carles Puig i Sr. Salvador Gra-
bulós.
La Secció ha portat a terme al llarg de l’any un seguit d’actuacions com són
la realització de la VII Jornada Tècnica d’Auditoria, cursos en col·laboració
amb l’Aula d’Economia i conferències de temes d’aquest àmbit d’actuació,
així com l’elaboració del document tècnic sobre “Insolvència de procedi-
ments concursals”, conjuntament amb el Col·legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya i el Col·legi de Titulats Mercantils de Barcelona.
Aquest col·lectiu està integrat per 328 economistes.

• Comitè de Normativa i Ètica Professional. Òrgan permanent del Col·legi
que entén sobre els aspectes ètics, deontològics i de pràctica professional.
Està presidit pel Sr. Antoni Argandoña i la seva vicepresidenta és la Sra.
Mercè Rotllan; el representant de la Junta de Govern, Sr. Xavier Subirats; i
com a vocals: Sra. Montserrat Pueyo, Sr. Enric Baraldes, Sr. Josep Maria Cal-
ders, Sr. Iñaki Gili, Sr. Ramon Gonfaus, Sr. Amadeu Ibarz, Sr. Joaquim Lladó,
Sr. Joan Mosseguí, Sr. Carles Puig, Sr. Joaquim Porcar, Sr. Arturo Portal, Sr.
Josep Rosinach, Sr. Alex Ruiz, Sr. Joan Sardà, Sra. Pilar Soldevila, Sr. Marçal
Tarragó, Sra. Lluïsa Teixidor, Sr. Melcior Viloca i Sr. Ricard Viña.

• El Servei Connecta’t ha continuat funcionant enguany amb l’ampliació de
les bústies a 50 Mb tot i que s’ha estudiant d’ampliar-les fins a 250 Mb du-
rant el 2008. Un total de 2.945 col·legiats gaudeixen d’aquest servei.

• A nivell intern, l’any 2007 s’ha fet la instal·lació de l’equip de videoconfe-
rència a la seu de Tarragona i s’ha previst que l’any 2008 es faci a Girona,
tenint així connectades a través d'aquest sistema totes les seus col·legials.

• La nostra Borsa de Treball funciona únicament a través d’Internet; això
permet tant a les empreses usuàries com als col·legiats poder fer un segui-
ment a temps real de l’oferta i la demanda. A final del 2007 els col·legiats
inscrits eren 601; les empreses registrades 1.244; i les ofertes tramitades
1.260.

• La web del Col·legi ha seguit consolidant el nombre de visites i creixent en
contingut. Pel que fa a visites, la mitjana mensual ha estat prop de les
23.000. Una de les novetats de la web ha estat la creació d’un apartat des-
tinat a informar els col·legiats puntualment de les diferents actuacions en
relació a la nova seu del Col·legi. 

• Durant l’any s’han consolidat les llistes de distribució per correu electrònic.
Actualment els col·legiats poden subscriure’s a les següents: Resum diari de
premsa i el NEI (elaborats pel Consejo General de Colegios de Economistas
de España), la Borsa de Treball i el butlletí electrònic Eines per a Economistes.
Totes aquestes llistes són autogestionables pels col·legiats.

• Dins dels aspectes tècnics, a finals del 2007 es va iniciar la instal·lació a
totes les seus del Col·legi de la telefonia a través de línia IP. El procés de mi-
gració acabarà durant el primer trimestre de 2008 i permetrà unificar en un
únic número de telèfon totes les seus del Col·legi, a part altres millores com
bústies de veu o números directes.

• Altres qüestions relacionades amb les noves tecnologies i que s’han posat
en marxa el 2007 són una plataforma interna d’enviament de missatges
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SMS als col·legiats, la gravació i posterior distribució de diferents DVD’s
d’actes que es fan al Col·legi, la posada en marxa del conveni amb la Direc-
ció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya o la confecció d’un
mòdul que permetrà a curt termini agilitzar el treball administratiu de les
inscripcions a cursos i actes que es fan mitjançant web i que enllaçarà di-
rectament amb la base de dades principal del Col·legi i amb la plataforma
de pagament del sistema ServiRed.

• Al llarg de l'exercici 2007, el Col·legi ha seguit oferint a tots els col·legiats
els serveis d’assessorament personalitzat gratuït en temes de fiscal, jurídic
i comptabilitat. Les consultes han estat: fiscal (88), jurídic (71) i comptabi-
litat (14).

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

Evolució col·legial

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

D’altra banda, s’ha intensificat la presència del Col·legi en les diferents facul-
tats, i s’han dissenyat tot un seguit d’activitats que permeten als acabats de
llicenciar i estudiants poder participar en les jornades, conferències i cursos
que s’organitzen des del Col·legi. 

Davant la nova Llei de Societats de Professionals s’ha iniciat una campanya
amb diferents despatxos professionals i empreses de consultoria per oferir
descomptes en funció del nombre de noves col·legiacions en grup.

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

C

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

de Catalunya
www.coleconomistes.com

Barcelona 08006
Diagonal, 512, principal
Tel. 93 416 16 04
Fax 93 416 00 61
cec@coleconomistes.com

Girona 17002
Joan Maragall, 44, entl. 3a.
Tel. 972 21 45 33
Fax 972 21 41 58
girona@coleconomistes.com

Lleida 25001
Pere Cabrera, 16, 1r G 
Tel. 973 21 06 33
Fax 973 21 21 95
lleida@coleconomistes.com

Tarragona 43004
Rambla Nova, 58-60, 5è A
Tel. 977 21 70 42
Fax 977 22 98 31
tarragona@coleconomistes.com



18 de gener
Sr. Jordi Portabella (Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya)

6 de febrer
Sra. Imma Mayol i Sra. Mar García (Grup Municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds)

18 de març
Sr. Jordi Hereu i Sr. Carles Martí (Grup Municipal 
Socialista)

24 de gener
Sr. Xavier Trias, Sr. Joaquim Forn i Sra. Sònia 
Recasens (Grup Municipal de Convergència i Unió)

13 de febrer
Sr. Alberto Fernández, Sra. Emma Balseiro i Sr. Xavier
Mulleras (Grup Municipal del Partit Popular)

Nova seu 
del Col·legi
Trobades amb els representants 
dels diferents grups municipals 
de l’Ajuntament de Barcelona 
per a la presentació del projecte
de la nova seu

Procés de l’edició especial d’una carpeta de litografies dels següents autors:
Francesc Artigau, Josep Moscardó, Didier Lourenço, Marc Jesús 
i Neus Martín Royo

Properament rebreu informació detallada d’aquesta promoció.
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IVA: règim especial del grup d’entitats (1a part)
La Llei 36/2006, de Mesures per a la Prevenció del Frau Fis-
cal, ha incorporat a la Llei 37/1992, de l’Impost sobre el
Valor Afegit, la facultat que estableix la Directiva Comu-
nitària 2006/112/CE, en el seu article 11, per considerar un
sol subjecte passiu les persones establertes en un Estat
membre fermament vinculades entre si en l’ordre finan-
cer, econòmic i d’organització però gaudint d’indepen-
dència jurídica. Així s’ha creat un nou règim especial de
l’IVA que entrà en vigor el passat 1 de gener de 2008.

REQUISITS:
Poden optar per aplicar el REGE les entitats que tinguin la con-
dició, a efectes de l’IVA, d’empresaris o professionals i que for-
min part d’un grup d’entitats, sempre que la seu de l’activitat
econòmica o establiment permanent de totes les entitats del
grup estigui ubicada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol.
Tindrà la consideració d’entitat dominant del grup la que tin-
gui personalitat jurídica pròpia i una participació directa o indi-
recta en les dependents de, si més no, un 50 per 100. 
La participació s’ha de mantenir durant tot l’any natural. En els
casos d’adquisició de participacions, la integració en el grup
serà l’any natural següent.
En els casos de constitució, nova creació, el mateix any.
Les entitats dependents que perdin aquesta condició causaran
baixa des del període de liquidació en què es produeixi dita cir-
cumstància.

CONDICIONS:
El règim especial s’aplicarà quan així ho acordin els òrgans d’ad-
ministració de les entitats individualment abans de l’inici de
l’any natural en què resulti d’aplicació el règim especial.
L’opció tindrà una validesa mínima de 3 anys, així com la renúncia.
És aplicable parcialment a les entitats del grup.

OPCIONS:
El grup podrà optar per aplicar dos sistemes o nivells de confi-
guració del règim especial. 
– Nivell “bàsic”, en què els saldos de l’IVA de les empreses del

grup es compensen, incloent-los en una declaració-liquidació
agregada (mod. 353) que ha de presentar l’entitat dominant,
a més de les declaracions individuals (mod. 322) que han de
presentar mensualment per via telemàtica, tant la dominant
com les dominades.

– Nivell de “consolidació” en què la base imposable de les en-
tregues de béns i prestacions de serveis realitzades en el ter -
ritori d’aplicació de l’IVA entre entitats del mateix grup estarà
constituïda pel cost dels béns i els serveis utilitzats directa-
ment o indirectament, totalment o parcialment, en la seva re-
alització i pels quals s’hagi suportat o satisfet efectivament
l’IVA. Quan els béns utilitzats tinguin la condició de béns d’in-
versió la imputació del seu cost s’haurà d’efectuar totalment
dins del període de regularització de quotes corresponent, tal
com estableix l’article 107.1 i 3 de la Llei de l’IVA.
La base imposable en operacions amb tercers es determinarà de
conformitat amb les regles generals de l’IVA. Les operacions
intragrup constituiran un sector diferenciat d’activitat.
En aquest nivell de consolidació s’estableix la facultat de renun-
ciar a les exempcions regulades a l’article 20.Ú de l’IVA, en les
operacions intragrup. Aquesta facultat es realitzarà operació a
operació, mitjançant l’expedició d’una factura repercutint l’IVA
i fent referència a l’article 163.sexies.cinc, de la llei de l’IVA.

– L’opció pel nivell de “consolidació” (article 163.sexies.Cinc)
tindrà una validesa mínima d’un any natural, entenent-se
prorrogada, llevat de renunciar-hi. La renúncia també tindrà
una validesa mínima d’un any.

– Tant l’opció com la renúncia es comunicaran a l’AEAT amb el
model 039 (en paper) per l’entitat dominant, durant el mes de
desembre anterior a l’any natural en què hagi de produir efectes.

– L’entitat dominant haurà de disposar d’un sistema d’informa-
ció analítica que haurà de contenir:
a) La descripció dels béns i els serveis utilitzats totalment o

parcialment, directament o indirectament en la realització
d’operacions intragrup, així com els béns i serveis adquirits
a tercers, pels quals s’hagi suportat o satisfet l’IVA.

b) L’import de la base imposable i de les quotes suportades o
satisfetes per aquests béns o serveis, conservant la justifi-
cació documental corresponent.

c) L’import de les quotes deduïdes de les suportades per l’ad-
quisició per dits béns o serveis, indicant la regla de prorrata
general o especial aplicada per totes i cadascuna de les en-
titats del grup que estiguin aplicant el REGE.

d) Els criteris utilitzats per a la imputació del cost de dits béns
i serveis en la base imposable de les operacions intragrup
i en el sector diferenciat constituït per dites operacions. 
Aquests criteris s’hauran de quantificar i formaran part del
sistema d’informació, essent obligatòria la conservació dels
justificants formals de les magnituds utilitzades durant tot el
termini en què s’hagi de conservar el sistema d’informació.
Es preveu la possibilitat de valoració prèvia per part de
l’AEAT dels criteris esmentats.

– Les operacions intragrup realitzades entre entitats que apli-
quin la renúncia a l’exempció s’hauran de documentar en
factura, però com a base imposable de dites operacions
s’haurà de fer constar tant la resultant de les operacions in-
tragrup com la que resultaria de l’aplicació de les regles ge-
nerals de l’IVA (Art. 78 i 79), identificant la corresponent en
cada cas. Aquestes factures s’hauran d’expedir en una sèrie
especial i consignar-se per separat en el llibre-registre de fac-
tures expedides.

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES EN EL REGE (Art. 163.Nonies)
– L’entitat dominant ostentarà la representació del grup d’en-

titats davant de l’AEAT. Haurà de complir les obligacions tri-
butàries materials i específiques que es deriven del REGE.

– Haurà de comunicar:
– L’adopció d’acords i l’opció (abans d’iniciar l’any)
– Relació d’entitats del grup i alteracions (desembre)
– Renúncia del grup i individuals (desembre)
– L’opció pel règim de “consolidació” (desembre)

– Haurà de presentar:
– Les declaracions-liquidacions periòdiques agregades del

grup, ingressant o sol·licitant la compensació o devolució
de la quota agregada que  procedeixi. El període de liquida-
ció del REGE coincidirà amb el mes natural amb indepen-
dència del volum d’operacions de les entitats.
En el cas que deixi d’aplicar-se el REGE i quedin quantitats
pendents de compensar per a les entitats integrades en el
grup, aquests imports s’imputaran a dites entitats en pro-
porció al volum d’operacions (Art.121 LIVA) de l’últim any
natural en què el REGE hagués estat d’aplicació.

– Haurà de disposar d’un sistema d’informació analítica basat
en criteris raonables d’imputació dels béns i serveis utilitzats
directament o indirectament, totalment o parcialment en la
realització de les operacions. Aquest sistema haurà de reflectir
la utilització successiva dels béns i serveis fins a la seva apli-
cació final fora del grup. El sistema d’informació haurà d’in-
cloure una memòria justificativa dels criteris d’imputació
utilitzats.

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi
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Tendències mundials de l’ocupació 2008
Des del 2003, l’Organització Internacional del Treball (OIT) pu-
blica anualment l’informe “Tendències mundials de l’ocupa-
ció”, l’edició 2008 del qual s’ha presentat recentment. Aquest
informe pretén contribuir a millorar la comprensió dels mercats
de treball mundials, identificar els desafiaments als quals s’ha
d’enfrontar cada regió, i ajudar els governs i els organismes in-
ternacionals per tal que puguin adoptar les polítiques laborals
més adequades. 

La mundialització i els progressos tècnics segueixen modificant
els mercats de treball. Els canvis continuen essent espectaculars
i els reptes importants, però, alhora, la mutació de l’entorn eco-
nòmic genera grans possibilitats. L’informe destaca que és la
primera vegada que les turbulències patides per una regió eco-
nòmicament forta, com són els països desenvolupats encapça-
lats pels Estats Unis i la Unió Europea, no han tingut fins ara
efectes sobre altres zones, la qual cosa s’explica per una major
solidesa econòmica d’aquestes.

Totes les regions, fins i tot les més pobres, actualment estan
més integrades i més implicades en els mercats internacionals
que en el passat, amb el conseqüent impacte sobre els mercats
de treball. Però es constata la persistència d’un dèficit conside-
rable de “treball decent” al món, sobretot entre les persones
més pobres. Cinc de cada deu persones disposen d’un lloc de
treball vulnerable,1 la mateixa ràtio que fa una dècada, i més de
quatre de cada deu viuen amb les seves famílies en la pobresa
encara que treballin. Això suposa que existeixen 486,7 milions
de treballadors (16,4% del total) que no guanyen prou per su-
perar, amb la seva família, el nivell de pobresa fixat en 1 dòlar
nord-americà per dia, i que 1.300 milions d’ocupats (43,5%
del total) no superen els 2 dòlars per dia. 

Per tant, el progrés econòmic no condueix automàticament al
progrés en el món laboral. Es palesen grans disparitats entre
les diferents regions i es constata una estreta relació entre po-
bresa en la feina, ocupació vulnerable i productivitat del treball.
El continent asiàtic meridional és el que té una major quantitat
de treball vulnerable i de baixa qualitat, representant el 72,2%
de la seva ocupació total, seguit de l’Àfrica subsahariana
(72,9%). 

D’altra banda, es posa de relleu que l’atur segueix essent un
desafiament molt important en les diverses àrees geogràfiques
i per a molts grups de població, com les dones, els joves i els
treballadors poc qualificats. Val a dir que totes les regions del
món disposen encara d’un potencial de mà d’obra inexplotada.
Pot suposar-se que, almenys, cada persona que en la feina
guanya menys d’1 dòlar nord-americà per dia i per cada mem-
bre de la seva família està subocupat –treballa menys del que
voldria– o té una feina amb una molt feble productivitat –tre-
ballant moltes hores però no de manera eficaç per manca d’ins-
trucció o de material–, i és, per tant, un treballador amb un
potencial subutilitzat.

El fort creixement del PIB mundial del 2007, d’un 5,2% en ter-
mes globals, va generar uns 45 milions de llocs de feina i va
permetre l’estabilització dels mercats de treball, amb 3.000 mi-

lions de persones de 15 o més anys amb feina, cosa que signi-
fica una pujada d’un 1,6% respecte de l’any anterior i d’un
17,4% en relació al 1997. L’ocupació es va incrementar a totes
les regions, amb l’excepció de l’Orient Mitjà, i cal destacar el di-
namisme de l’est-meridional asiàtic, que contribuí amb el 28%
al total de llocs de feina creats. Per la seva part, els països des-
envolupats es van caracteritzar per la menor generació d’ocu-
pació dels darrers cinc anys. Paral·lelament, els nivells de
productivitat augmentaren més que els de l’ocupació, confir-
mant la tendència d’exercicis anteriors.

L’any 2007 el sector serveis va ser el principal proveïdor d’ocu-
pació, oferint el 42,7% dels llocs de treball, seguit de la indús-
tria  (22,4%) i l’agricultura (34,9%). El paper de la indústria
com a creadora d’ocupació es va mantenir a l’alça durant el
2007, després d’haver decaigut en el període 1997-2003.

Malgrat tot l’anterior, s’ha d’esmentar que l’important creixe-
ment econòmic del 2007 no va tenir un impacte notable sobre
la desocupació. El total d’aturats fou d’uns 189,9 milions, lleu-
gerament superior a les xifres del 2006, per la qual cosa la taxa
de desocupació mundial es mantingué constant, en un 6,0%.
L’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica són les regions que van tenir
un percentatge d’atur més elevat (11,8% i 10,9%, respectiva-
ment), seguides d’Amèrica Llatina i el Carib i del centre i el sud-
est de l’Europa no comunitària (8,5% cadascuna). D’altra
banda, els països desenvolupats van patir un augment de
600.000 persones desocupades.

Per al 2008 es preveu que els 240.000 llocs de feina que es dei-
xaran de crear en les economies desenvolupades, a causa de la
moderació del creixement econòmic, es compensaran amb la
creació d’ocupació que s’espera en la resta del món –sobretot
al continent asiàtic–, per a la qual s’anticipa un augment total
de 2 milions de llocs de feina. En el conjunt del món l’ocupació
hauria de créixer en gairebé 40 milions de persones durant el
2008, mentre que el nombre d’aturats podria augmentar en-
cara en 5 milions, cosa que representa una pujada de la taxa de
desocupació fins al 6,1%.

Els reptes als quals han de fer front les diverses regions eco-
nòmiques al llarg del 2008 es mantindran en part invariables.
Cal destacar el feble impacte del creixement econòmic sobre
la creació d’ocupació, en quantitat i en qualitat, i el fet que
el creixement actual no és suficient per reduir els nivells de
pobresa a la feina, especialment en les regions menys desen-
volupades.

Àngel Hermosilla
Economista

1 L’indicador d’ocupació vulnerable es calcula com el conjunt dels tre-
balladors per compte propi i dels treballadors que ajuden la seva fa-
mília sobre l’ocupació total. Aquests són menys susceptibles de
beneficiar-se de contractes de treball formals i són els més exposats
a estar desprotegits, la qual cosa els fa vulnerables enfront la pobresa,
disposen de baixos ingressos, tenen condicions laborals perilloses i
palesen mancances de seguretat pel que fa a la salut. 





No
tic

ia
ri 

de
 c

om
pt

ab
ilit

at
Els canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables
en el nou PGC

Any que es detecta 
l’error

No inclouen la comptabilit-
zació de l’error en el resultat,
ja que només apareix com a
modificació de les reserves.

Any que es 
produeix l’error

No inclouen la
comptabilització
en el resultat.

Inclouen la 
comptabilització 
de l’error en el 
resultat de l’any.

Comptes aprovats ini-
cialment i dipositats
al Registre Mercantil.

Comptes corregits 
que no es dipositen 
al Registre Mercantil.

El nou Pla General de Comptabilitat introdueix novetats impor-
tants en matèria de canvis de criteris comptables i de correcció
d’errors, que es resumeixen a continuació.

CANVIS DE CRITERIS

Quan es produeixi un canvi de criteri comptable, s’aplicarà de
forma retroactiva, i el seu efecte es calcularà des de l’exercici
més antic per al qual es disposi d’informació. En la pràctica vol
dir que les correccions poden afectar fins a quatre o cinc exer-
cicis comptables anteriors. 
L’ingrés o despesa corresponent a exercicis anteriors que es derivi
d’aquesta aplicació motivarà, en l’exercici que es produeix el
canvi de criteri, el corresponent ajustament per l’efecte acumulat
de les variacions dels actius i passius, el qual s’imputarà directa-
ment en el patrimoni net, en concret, en una partida de reserves
tret que afectés una despesa o un ingrés imputat en els exercicis
previs directament en una altra partida del patrimoni net. 
Així mateix es modificaran les xifres afectades en la informació
comparativa dels exercicis que siguin afectats pel canvi de criteri
comptable. 
Convé aclarir que el que s’ha indicat no implica dipositar de
nou els comptes al Registre Mercantil.

CORRECCIÓ D’ERRORS

En la correcció d’errors relatius a exercicis anteriors seran d’apli-
cació les mateixes regles que per als canvis de criteris comptables.
A aquests efectes, s’entén per errors les omissions o inexactituds
en els comptes anuals d’exercicis anteriors per no haver utilitzat,
o no haver-ho fet adequadament, informació fiable que estava
disponible quan es van formular i que l’empresa podria haver
obtingut i tingut en compte en la formulació d’aquests comptes. 

CANVIS EN ESTIMACIONS

Es qualificaran com a canvis en estimacions comptables
aquells ajustaments en el valor comptable d’actius o passius,
o en l’import del consum futur d’un actiu, que siguin conse-
qüència de l’obtenció d’informació addicional, d’una major
experiència o del coneixement de nous fets. El canvi d’esti-
macions comptables s’aplicarà de forma prospectiva i el seu
efecte s’imputarà, segons la naturalesa de l’operació que es
tracti, com a ingrés o despesa en el compte de pèrdues i
guanys de l’exercici o, quan s’escaigui, directament al patri-
moni net. L’eventual efecte sobre exercicis futurs s’anirà impu-
tant en el transcurs dels mateixos. 

INFORMACIÓ EN LA MEMÒRIA

Sempre que es produeixin canvis de criteri comptable o correc-
ció d’errors relatius a exercicis anteriors caldrà incorporar la in-
formació corresponent en la memòria dels comptes anuals.
Igualment, s’informarà en la memòria dels canvis en estima-
cions comptables que hagin causat efectes significatius en l’e-
xercici actual, o que n’hagin de causar en exercicis posteriors. 
Exemples: 
En una empresa es produeixen les circumstàncies següents. Per
a cadascuna d’elles s’indica el tractament que caldria aplicar. 

COMPTABILITZACIÓ 

Quan es produeixi un canvi de criteri comptable o la correcció
d’un error, l’ajustament per l’efecte acumulat calculat a l’inici de
l’exercici, de les variacions dels elements patrimonials afectats
per l’aplicació retroactiva del nou criteri o la correcció de l’error,
s’imputarà a reserves de lliure disposició: 
Per l’import resultant de l’efecte net deutor dels canvis experi-
mentats per l’aplicació d’un nou criteri comptable comparat
amb l’antic o per la correcció d’un error comptable, amb abo-
nament o càrrec, si s’escau, als respectius comptes representa-
tius dels elements patrimonials afectats per aquest fet, incloent
les relacionades amb la comptabilització de l’efecte impositiu
de l’ajustament. Amb caràcter general, s’imputarà a les reserves
voluntàries, registrant-se de la manera següent: 

Reserves voluntàries (113) a comptes dels elements patrimonials afectats
per l’error o canvi de criteri comptable.

Per l’import resultant de l’efecte net creditor dels canvis experi-
mentats per l’aplicació d’un nou criteri comptable comparat
amb l’antic o per la correcció de l’error, amb càrrec i abonament,
si s’escau, als respectius comptes representatives dels elements
patrimonials afectats per aquest fet, incloent les relacionades
amb la comptabilització de l’efecte impositiu de l’ajustament.

Comptes dels elements patrimonials afectats per
l’error o canvi de criteri comptable a Reserves voluntàries (113).

Per tant, aquests ajustaments afecten els comptes del patrimoni
net, i no passen pel resultat de l’any. Una conseqüència que
suposa això és que si un error no es reflecteix en el resultat de
l’any en què es produeix i tampoc en el resultat de l’any en què
es detecta, al final no passa mai pel resultat que l’empresa in-
clou en els comptes que es dipositen al Registre Mercantil:

Així, per conèixer els canvis de criteri i les correccions d’errors
que afecten l’empresa, caldrà llegir amb atenció la memòria.
Comissió CEC-ACCID de Seguiment de la Reforma Comptable

Fets produïts

Es detecta que en una fàbrica
es va produir el robatori de
mobiliari en l’exercici anterior.

Es decideix canviar el sistema
de valoració d’existències, 
passant de FIFO a termini
mitjà.

Es decideix allargar la vida útil
d’una màquina en comprovar
que funcionarà més anys dels
previstos inicialment.

Tractament 

Realitzar un ajustament per error en els
comptes de l’exercici anterior.

S’ha de realitzar un ajustament per
canvi de criteri en els comptes dels anys
anteriors per valorar les existències amb
el sistema de termini mitjà, en lloc del
FIFO. D’aquesta manera els comptes
seran comparatives.

Es tracta d’un canvi d’estimació per  l’ob-
tenció de nova informació. En aquest cas,
la modificació de l’amortització es reflec-
tirà en els exercicis següents.
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Quadern de navegació
CEC-MEETINGPARK. NOU SERVEI ON-LINE DEL COL·LEGI

CEC-Meeting-
Park és un punt
de trobada de
compra-venda-
intercanvi de
béns, exclusiu
per als col·le-
giats. La funció
d’aquest nou
servei web és la
de proporcionar
als economistes

una eina que els permeti establir canals de comunicació quan
volen treure partit de béns que ja no fan servir o quan es vol in-
tercanviar objectes de col·lecció, etc. 

El portal permet classificar els objectes per categories (inicial-
ment s’han definit algunes de més comuns però segons calgui
se’n poden proposar de noves), inserir una breu descripció de
l’objecte i, si s’escau, acompanyar-ho d’una imatge il·lustrativa. 

A partir d’aquest anunci, els col·legiats interessats poden fer
propostes econòmiques o d’intercanvi, amb total garantia i se-
guretat.

L’accés es fa des de la pàgina web del Col·legi i cal accedir-hi
amb els codis personals de cada col·legiat. Com a requisit tècnic
cal configurar el navegador perquè accepti totes les cookies.

WIQUIPÈDIA CREA EL WIKIA SEARCH 

Es tracta d’un nou buscador (http://alpha.search.wikia.com)
impulsat per Wiquipèdia amb l’objectiu que arribi a ser una
nova alternativa a Google. Wikia Search es basa en programes
i conceptes de codi obert i vol treure profit del sistema de
col·laboració que ha fet de Wiquipèdia un dels grans fenò-
mens d’Internet. 

La principal novetat d’aquest cercador respecte del Google és
que no només s'ordenaran els resultats segons els algoritmes
matemàtics del cercador, sinó que, a poc a poc, seran els usua-
ris mateixos els qui ho faran. 

El cercador és el resultat d'un any de desenvolupament i una in-
versió de catorze milions de dòlars. Però el sistema de cerca i els
algoritmes que hi ha darrere del cercador provenen de projectes
de programari de codi obert o s'han desenvolupat expressa-
ment per al cercador i se'n farà públic el codi font. 

Aquesta, doncs, és una altra de les diferències principals amb
cercadors com Yahoo!, Google o MSN, que no fan públics els
algoritmes matemàtics i el codi font de la programació que fan
servir per classificar i ordenar els resultats.

LA UNIÓ EUROPEA DIU QUE LES ADRECES IP SÓN DADES
PERSONALS

El comissionat del grup sobre privacitat de dades de la Unió Eu-
ropea, Peter Scharr, ha comunicat que consideren que les adre-
ces IP són dades personals i s'han de tractar com a tals. El grup
prepara un informe sobre les polítiques de privacitat dels grans

cercadors d'Internet com Google, Yahoo! i Live Search de Mi-
crosoft. Google, però, manté una posició diferent respecte a
les adreces IP; considera que només identifiquen la posició d'un
ordinador i no qui hi ha al darrere.

Si bé això és cert, i l'adreça IP identifica la situació d'un ordina-
dor connectat a la xarxa, també ho és que molts usuaris que es
connecten ho fan sempre des del mateix ordinador o bé tenen
una adreça IP fixa; per tant, sabent una adreça IP es pot saber
qui n’és el propietari o usuari. De fet, la policia fa servir les adre-
ces IP per detectar delinqüents que fan ús de la xarxa. 

Scharr considera que, tot i que hi ha casos en què un mateix or-
dinador és utilitzat per diverses persones (com als cibercafès, a
les universitats o a les oficines), no s’ha aturat l'emergència de
serveis a la xarxa que identifiquen o donen el nom de les per-
sones o empreses vinculades a una adreça IP concreta, i si no
feu una prova des d’aquesta web: http://www.ip-adress.com.

Google guarda les adreces IP dels seus usuaris durant un ter-
mini màxim autoimposat de dos anys i, segons diu Peter Fleis-
cher, conseller de privacitat de l'empresa, ho fa per oferir un
servei més bo als internautes. 

Si algú cerca “cinemes” obté resultats diferents segons el país
on és, perquè l'adreça IP l’identifica. Però també és cert que fa
servir aquestes adreces IP per conèixer els hàbits i les preferèn-
cies dels internautes, una informació de gran valor comercial. 

Microsoft, en canvi, no guarda les adreces IP dels usuaris;
guarda les dades dels usuaris que s'identifiquen com a tals amb
la contrasenya, a través del Microsoft Net Passport i de serveis
com Hotmail o el Messenger. Segons l'empresa, això forma part
del seu compromís amb la privacitat. 

Tot i això, cal dir que la majoria d'usuaris no coneixen les polí-
tiques de privacitat dels serveis que fan servir a la xarxa: s'ex-
pliquen amb termes complicats i en textos feixucs que, sovint,
ningú no llegeix.

LA GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA JA ÉS D’ACCÉS LLIURE

Des de mitjan
mes de febrer
ja  es  poden
consultar per
Internet, gra-
tuïtament, tots
els continguts
de l’Enciclopè-
dia Catalana.
Això representa
un gir total en

la política d’aquesta magna obra que, des de fa deu anys, és
present en la xarxa però d’accés per subscripció (s’hi accedia des
del portal www.grec.net). 

Ara, des de www.encliclopedia.cat, s'ofereix a tothom gratuï-
tament, amb els continguts de la Gran Enciclopèdia Catalana,
del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i de l’Encyclopaedia
(en anglès), amb un sistema de navegació molt complet.

Departament d’Informàtica 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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Modificació del Codi Penal (Llei Orgànica 15/2007, de 30 de novembre)
Entre les diverses resolucions aprovades arran del debat sobre
l’Estat de la Nació de l’any 2006, s’inclou la d’impulsar la mo-
dificació del Codi Penal amb l’objectiu de definir amb més gran
rigor tots els delictes contra la seguretat del trànsit i els relacio-
nats amb la seguretat vial, evitant que determinades conductes
puguin quedar impunes.

El contingut bàsic de la Llei Orgànica 15/2007, de 30 de no-
vembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23
de novembre, del Codi Penal té com a  finalitat incrementar el
control sobre el risc tolerable per la via de la prevenció dels ex-
cessos de velocitat i dels nivells d’ingesta alcohòlica que merei-
xen ser punibles penalment.

Seguint amb el sistema utilitzat en l’anterior Codi Penal, la Llei
Orgànica 15/2007 regula diversos graus de conducta injusta,
des del perill abstracte fins al perceptible menyspreu per la vida
dels altres. 

Les penes s’incrementen notablement, sobretot pel que fa a la
privació del permís de conduir, que, a partir de l’entrada en
vigor de la Llei Orgànica 15/2007, esdevé aplicable a supòsits
no contemplats en l’anterior regulació.

En el quadre següent us exposem les noves conductes tipifica-
des i les penes corresponents:

La novetat més significativa consisteix a castigar amb pena de
presó de 3 a 6 mesos els conductors que superin amb més de
60 km per hora la velocitat permesa reglamentàriament en via
urbana, o en més de 80 km per hora el límit màxim en via in-
terurbana, és a dir, cometran la infracció els conductors que
circulin a més de 110 km per hora en via urbana, 180 km per
hora en carretera convencional o 200 km per hora en autovia
(els conductors de vehicle industrials, mixtos, etc., estan subjec-
tes a límits inferiors).

La pena de presó, però, podrà ser substituïda per multa de 6
a 12 mesos i treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90
dies.

La mateixa sanció penal serà imposada als conductors que cir-
culin sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, subs-
tàncies psicotròpiques o begudes alcohòliques. 

En tots aquets supòsits els infractors seran privats també del
permís de conduir vehicles de motor i ciclomotors per un temps
superior a 1 any i fins a 4 anys.

De fet, l’anterior Codi Penal castigava amb idèntica pena la
conducció sota els efectes de les drogues o l’alcohol, l’única
modificació en aquest sentit ha estat la de fer una referència es-
pecífica als conductors que circulin amb una taxa d’alcohol en
sang superior a 1,2 grams/litre o 0,60 mil·ligrams en aire espi-
rat, als quals serà imposada la pena en tot cas.

Tanmateix, cal destacar la possibilitat de castigar els conductors
que es neguin a sotmetre’s a les proves legalment establertes
per a la detecció d’alcohol i drogues amb pena de presó de 6
mesos a 1 any, que, si bé en l’anterior regulació ja es contem-
plava,  a partir de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 15/2007
ve acompanyada de retirada del permís de conduir per temps
superior a 1 any i fins a 4 anys.

En definitiva, l’autèntica novetat, en sentit estricte, ha estat
la de qualificar expressament com a delicte l’excés de veloci-
tat en determinats supòsits i la d’imposar pena de presó de
3 a 6 mesos, o multa de 12 a 24 mesos i treballs en benefici
de la comunitat de 31 a 90 dies, als conductors que circulin
havent perdut la totalitat dels punts que tenien assignats le-
galment.

La Llei Orgànica 15/2007 va entrar en vigor el dia 2 de desem-
bre de 2007, amb excepció del segon paràgraf de l’apartat
vuitè del seu article únic, relatiu als conductors que circulin ha-
vent estat privats cautelarment o definitivament del permís de
conduir per decisió judicial i als qui circulin sense haver obtingut
mai el permís de conduir, als quals s’imposarà la mateixa pena,
i que entrarà en vigor el dia 1 maig de 2008.   

La raó que ha portat a retardar l’entrada en vigor de la norma
en aquest supòsit no és altra que la d’incentivar els conductors
que circulen sense permís a obtenir-lo abans del dia 1 de maig
de 2008, raó en la qual alguns sectors veuen, a més, una fina-
litat recaptatòria per part del Govern.

David Clavero
Departament Jurídic 

Guillén Bécares

Conducta tipificada

Excedir la velocitat en 60 km/h 
en via urbana i en 80 km/h en via
interurbana. Article 379.1 CP.

Superar el nivell d’alcohol permès:
superior a 1,2 grams/litre de sang
o 0,60 mil·ligrams en aire espirat.
Article 379.2 CP.

Conduir havent perdut el permís 
o sense haver-lo obtingut. 
Article 384 CP.

Negativa a sotmetre’s a la prova
d’alcoholèmia. Article 383 CP.

Conduir amb temeritat manifesta
posant en concret perill la vida 
de les persones. Article 380 CP.

Conduir amb temeritat amb 
manifest menyspreu per la vida
dels altres. Article 381.2 CP

Conduir amb temeritat posant 
en perill persones amb manifest
menyspreu per la vida dels altres.
Article 381.1 CP.

Pena

– Presó de 3 a 6 mesos o multa de
6 a 12 mesos i treballs en benefici
de la comunitat de 31 a 90 dies.

– Privació del permís de conduir
d’1 a 4 anys.

– Presó de 3 a 6 mesos o multa de
12 a 24 mesos i treballs en benefici
de la comunitat de 31 a 90 dies.

– Privació del permís de conduir 
d’1 a 4 anys.

– Presó de 6 mesos a 1 any.
– Privació del permís de conduir

d’1 a 4 anys.

– Presó de 6 mesos a 2 anys.
– Privació del permís de conduir

d’1 a 6 anys.

– Presó d’1 a 2 anys.
– Multa de 6 a 12 mesos.
– Privació del permís de conduir 

de 6 a 10 anys.

– Presó de 2 a 5 anys.
– Multa de 12 a 24 mesos.
– Privació del permís de conduir 

de 6 a 10 anys.



Un debat d’actualitat va tenir lloc el dia 3
de març a la sala d’actes del Col·legi. Es
va debatre a l’entorn de les aportacions
que fa el tractat de Lisboa a la construcció
europea. Xavier Ferrer, economista, poli-
tòleg i secretari de la Comissió UE del
Col·legi, va moderar l’acte i centrà l’esce-
nari en què el nou tractat de Lisboa ha de
permetre sortir de la crisi que es va
instal·lar al si de la UE, després dels refe-
rèndums negatius de França i Holanda del
2005, de la Constitució europea. De fet, el
nou tractat recull l’essencial que ja hi havia
en la Constitució europea, només que re-

baixat de tot el que representava qualsevol
aspecte constitucional o identitari, com
eren les eliminades referències a la ban-
dera, la moneda o l’himne. 

Francina Esteve, professora de Dret Inter-
nacional Públic de la Universitat de Girona,
es va centrar en les possibilitats jurídiques
que permet el tractat tot exposant el detall
dels canvis institucionals que aporta, com
ara la figura del president del Consell que
ho serà per dos anys i mig, renovable una
vegada; l’ampliació de poder per a l’Alt Re-
presentant de la Política Exterior, que serà

alhora vicepresident de la Comissió Euro-
pea o el canvi en les votacions del Consell
que el tractat preveu per doble majoria,
d’estats i de ciutadans, entre d’altres.

Carme Colomina, periodista experta en
temes europeus, va exposar que el tractat
aporta més competències per a Brussel·les,
i que representa un salt qualitatiu en el pla
polític, especialment pel que fa a la política
exterior, de seguretat i de defensa. El repte
serà com funcionarà la relació i el reparti-
ment de poders entre els tres càrrecs, el pre-
sident del Consell, el president de la
Comissió i l’Alt Representat de la Política Ex-
terior, ja que el tractat permet interpretacions
diferents, de manera que serà la voluntat po-
lítica dels tres mandataris la que definirà el
camí a seguir. Fins i tot argumentà qui po-
dria ocupar algun d’aquests càrrecs. 

Un debat, interessant i participatiu, va per-
metre aprofundir encara més en les possi-
bilitats que planteja el nou tractat i en el
futur de la Unió Europea en general. En
definitiva, una jornada de nivell que ha
permès copsar l’estat de la situació de la
Unió Europea.

Xavier Ferrer i Junqué
Secretari de la Comissió UE

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

L’aportació del nou tractat 
a la construcció europea
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Màster d’especialització
tributària
Durada: 300 hores

Inici: octubre del 2008

L’objectiu del màster és donar als assistents
una experiència pràctica adequada per
poder exercir en un futur com a assessor
fiscal. Es basa en aplicacions conceptuals
dels diferents impostos i en la legislació que
els és aplicable, i es fonamenta especial-
ment en la resolució de casos pràctics que
permetin entendre i saber aplicar les expli-
cacions donades. Es repartirà una còpia del
material utilitzat als assistents i també es
lliurarà, en acabar el curs, un diploma acre-
ditatiu de l’assistència i l’aprofitament.

Diploma de postgrau
d’auditoria (modalitats
presencial, semipresencial 
i on-line) (conjuntament
amb la Universitat Pompeu
Fabra)
Durada: 180 hores

Inici: 
Modalitat presencial: 
octubre del 2008
Modalitat semipresencial:
novembre del 2008
Modalitat on-line: 
febrer del 2009

Diagnosticar la situació econòmica i finan-
cera de l’empresa. 
– Dominar els diferents sistemes de càlcul

de costos i utilitzar les tècniques per al
seu control així com implantar sistemes
de comptabilitat analítica. 

– Elaborar un pressupost, implantar sistemes de
control pressupostari i analitzar desviacions. 

– Dissenyar un sistema de control de gestió
des d’una perspectiva de direcció. 

– Conèixer les tècniques d’auditoria per la
revisió de les diferents àrees de l’em-
presa. 

– Dissenyar i revisar els sistemes de control
intern de l’empresa. 

– Saber analitzar l’àrea fiscal des d’un punt
de vista d’auditoria.

Diploma de postgrau
en direcció comptable 
i auditoria (modalitats
presencial, semipresencial 
i on-line) (conjuntament
amb la Universitat Pompeu
Fabra)

Durada: 320 hores

Inici: 
Modalitat presencial: 
octubre del 2008
Modalitat semipresencial:
novembre del 2008
Modalitat on-line: 
febrer del 2009

El programa capacita els participants per: 
– Dirigir un departament de finances, eco-

nòmic i financer o de comptabilitat i de
control de gestió de l’empresa. 

– Treballar en auditories externes o en de-
partaments empresarials d’auditoria interna. 

– Prendre decisions financeres òptimes i
relacionar l’evolució de l’entorn econò-
mic i financer amb l’estratègia de l’orga-
nització, formular-ne i controlar-ne la
política financera. 

– Saber obtenir informació sobre la pròpia
empresa i sobre l’entorn. 

– Implantar sistemes de planificació finan-
cera, de comptabilitat analítica, de con-
trol pressupostari i de control de gestió. 

– Perfeccionar-ne les habilitats directives

necessàries en les àrees de finances i
comptabilitat.

Ambdós estan adreçats a totes les persones
interessades a adquirir coneixements del
camp de l’auditoria, tant des d’un punt de
vista extern com intern.  També a totes aque-
lles persones que inicien la seva carrera pro-
fessional i desitgen accedir al món de
l’auditoria, com a professionals del sector in-
teressats a actualitzar o aprofundir els conei-
xements. També, a totes aquelles persones
que vulguin accedir al ROAC, el programa de
postgrau pot dispensar de la prova de capa-
citació teòrica en el procés d’accés.

Cursos 
destacats
maig/juny
2008
Curs de control 
i auditoria interns
Durada: 24 hores

Dates: del 20 de maig al 12 de juny 
de 2008

Horari: dimarts i dijous de 18.00 a 21.00
hores

Establir els conceptes fonamentals per a la
creació i el desenvolupament de l’auditoria
interna i la revisió del control intern, expo-
sant els mètodes de treball i la planificació
de l’activitat d’auditoria i controls interns. 
S’incorpora un nou element en matèria de
control com és l’evolució del concepte de
control per arribar al control self-assessment.

L’empresa i la gestió 
de riscos financers. 
Instruments de cobertura
i gestió
Durada: 16 hores

Dates: 27 i 29 de maig de 2008

Horari: de 9.00 a 14.00 
i de 15.00 a 18.00 hores

Durant els últims anys, el sistema financer
s’ha caracteritzat per la globalització i la li-

Treballem en grup / Aula d’Economia

Obert el període d’inscripció
màsters i postgraus 2008-2009
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beralització dels mercats. Addicionalment,
esdeveniments de la més diversa naturalesa
han provocat un fort augment de la volati-
litat i de la inestabilitat dels tipus d’interès,
de les borses, de les divises i de les matè-
ries primeres. Per a les empreses, aquesta
creixent inestabilitat ha tingut com a conse-
qüència un fort increment de la seva expo-
sició al risc financer, d’on una correcta
gestió del mateix constitueix un aspecte fo-
namental de la moderna gestió financera. 
La intenció del curs és assegurar als assis-
tents una clara comprensió del funciona-
ment dels productes derivats financers
més comuns: futurs, opcions, warrants,
swaps, floors i d’altres, facilitant una base
teòrica prou sòlida a través de diferents
casos pràctics amb vista a aprendre a iden-
tificar, mesurar i gestionar els diferents ris-
cos financers existents.

Curs d’avaluadors
d’EFQM
Durada: 14 hores

Dates: 27 i 28 de maig de 2008

Horari: de 9.30 a 14.00 a de 15.30 a 18.00
hores

Assimilar els conceptes fonamentals de
l’excel·lència en la gestió. 
– Conèixer en profunditat l’estructura de

criteris del model EFQM, així com de la
lògica REDER implícita en el mateix. 

– Adquirir coneixements de la metodologia
d’autoavaluació com a eina de diagnòstic. 

– Saber com puntuar els resultats de l’auto-
avaluació, com a base per al desenvolu-
pament d’un pla estratègic de millora. 

– Obtenir la capacitació necessària per
poder accedir al Club d’Avaluadors del
Club d’Excel·lència en gestió.

Anàlisi i gestió 
d’inversions a l’empresa
Durada: 16 hores

Dates: maig del 2008

Horari: de 18.00 a 22.00 hores

L’anàlisi d’inversions serà sempre necessari
i imprescindible en el món empresarial,
només tindrà sentit si qui participa en la
decisió coneix les limitacions i el context
en què s’ha d’aplicar. L’objectiu d’aquest
curs és dotar els alumnes del coneixement
adequat per poder analitzar, gestionar i
avaluar les inversions que realitzen les em-
preses i altres organitzacions en l’exercici
de les seves activitats. 

Els beneficis aportats per aquest curs per-
meten acostar els assistents a la realitat de
les situacions davant les quals s’enfronten
les empreses a l’hora de prendre una deci-
sió d’inversió. Sense ser experts financers,
els alumnes podran entendre les polítiques
i accions a considerar prèvies i posteriors a
un procés d’avaluació d’inversions, així
com l’ús de tècniques i elements necessaris
per al procés d’avaluació d’inversions tot
assegurant que es prenguin les millors de-
cisions en aquesta matèria.

Nou Pla General 
de Comptabilitat i PGC
PIMES
Durada: 4 hores

Dates: maig del 2008

L’objectiu del curs és conèixer de manera
molt pràctica el nou Pla General de Comp-
tabilitat que ha entrat en vigor amb data 1
de gener de 2008 fent referència també al
Pla General de Comptabilitat per a pimes i
a la normativa microempreses.

Objectius:
– Conèixer el principal contingut del nou

PGC i PGC per a PIMES i la normativa de
microempreses. 

– Aprendre a elaborar els nous estats finan-
cers i els comptes anuals segons la nova
normativa. 

– Detectar les principals novetats que s’in-
corporen respecte de la normativa vi-
gent. 

– Veure com es farà el canvi a la nova nor-
mativa i quins poden ser els impactes
principals.

Altres cursos 
maig-juny
2008
Benchmarking
de processos
Durada: 14 hores
Dates: 6 i 7 de maig de 2008
Horari: de 9.30 a 14.00 
i de 15.30 a 18.00 hores

Seminari de la decla-
ració de l’Impost sobre 
societats de l’exercici
2007
Durada: 5 hores
Dates: 27 de maig de 2008
Horari: de 16.30 a 21.30 hores

La responsabilitat 
dels administradors
Durada: 4,5 hores
Dates: 19 de maig de 2008
Horari: de 9.30 a 14.00 hores

Gestió pràctica 
de tresoreria
Durada: 32 hores
Dates: maig del 2008
Horari: de 17.00 a 21.00 hores

Comptabilitat d’em-
preses constructores, 
immobiliàries i UTES
Durada: 18 hores
Dates: 2, 4, 9, 11 i 16 de juny de 2008
Horari: de 18.00 a 22.00 hores

Tècniques de cobrament
a clients i negociació
amb deutors utilitzant
la nova normativa 
contra la morositat
Durada: 4 hores
Dates: 11, 16 i 18 de juny de 2008
Horari: de 18.00 a 22.00 hores
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5 de febrer

Novetats en el Sistema Red i presentació
del Sistema Red Directe, organitzat pel
Col·legi d’Economistes de Catalunya jun-
tament amb la Tresoreria de la Seguretat
Social, a càrrec de Marta Brull, responsa-
ble de l’Àrea de gestió del sistema Red de
la Tresoreria de la Seguretat Social de Bar-
celona i Maria Monte, cap d’equip de 
l’Àrea de gestió del Sistema Red de la 
Tresoreria de la Seguretat Social de Bar-
celona.

5 de febrer

Sessió temàtica sobre Novetats i futur de
l’impost de successions i donacions, orga-
nitzat per la Comissió d’Assessors Fiscals, a
càrrec de Armando Fernández, advocat, as-
sessor fiscal, exinspector i coordinador del

departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.

6 de febrer

Sessió informal: L’auditor enfront les situa-
cions de possible insolvència “interpretació
i aplicació del qüestionari”, organitzada per
la Secció REA Catalunya, a càrrec de Joa-
quim Lladó, membre del Comitè de Direc-
ció de la Secció del REA Catalunya.

7 de febrer

Seminari sobre La regulació de les opera-
cions vinculades, organitzat per la seu de
Girona del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, a càrrec de Josep Torras i Pablo
Torrano, associat i soci de Garrigues
Abogados y Asesores Tributàrios, respec-
tivament.

7 de febrer

Tertúlia: La col·laboració entre l’administra-
ció i els investigadors en economia de la
salut: els estudis d’economia de la salut i la
despesa en salut pública, organitzada per
la Comissió d’Economia de la Salut, a càr -
rec de Lluís Bohigas, economista i assessor
en Economia de la Salut i Marisol Rodrí-
guez, professora de la facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la UB.

11 de febrer

Conferència organitzada pel Club de Con-
juntura, sobre L’Economia catalana al co-
mençament del 2008; amb la participació
d’Ana Belmonte, Víctor Fabregat, Àngela
Fernández, Àngel Hermosilla, Joan Miquel
Hernández, Mercè Jou, Maria Parpal, Ger-
mani Rincón, Rafael Romero i Artur Saurí.
Va moderar Jordi Goula.

14 de febrer

Conferència sobre Els principals errors
en l’organització d’una empresa, organit-
zada per la Comissió Organització i Siste-
mes d’Informació, a càrrec de Carles
Ramió Matas, director de l’Escola Pública
de Catalunya.
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14 de febrer

Seminari sobre Aspectes jurídics del proto-
col familiar, organitzat per la seu de Girona
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec d’Arantxa Tobaruela, associada sè-
nior de Garrigues Abogados y Asesores
Tributarios.

19 de febrer

Inici del curs Nou Pla General Comptable,
organitzat per la seu de Girona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec de
Soledad Moya, economista i professora de
la Universitat Pompeu Fabra i Lluís Boned,
consultor i professor de la Universitat
Pompeu Fabra.

19 de febrer

Sessió temàtica sobre Blanqueig de capital
i els assessors fiscals, organitzada per la Co-
missió d’Assessors Fiscals, a càrrec d’E-

duardo Barrachina, magistrat del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.

21 de febrer

Tertúlia: El concurs i els sindicats. La
negociació amb els treballadors. L’Ero,
organitzada pel Grup de Treball d’E-
conomistes Administradors Concursals, a
càrrec d’Anna Campà d’UGT. Va moderar
l’acte Roc Lleixà.

25 de febrer

Seminari sobre Tancament fiscal i compta-
ble, organitzat per la seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a càr-
rec de Juan Robleda, cap de serveis d’infor-
mació tributària de l’AEAT de Girona.

26 de febrer

Esmorzar amb els representants dels partits
polítics per presentar el programa econò-
mic dels diferents partits enfront de les

eleccions de les Corts Espanyoles del pro-
per 9 de març.

27 de febrer

Dinar-col·loqui amb el títol Reflexions a
l’entorn de la crisi subprime, organitzat pel
Fòrum Economistes en Mercats Financers, a
càrrec de Juan José Toribio, director de l’IESE
a Madrid. Va ser moderat per Montserrat Ca-
sanovas, presidenta del Fòrum en Mercats Fi-
nancers, catedràtica d’Economia Financera i
secretària de la Junta de Govern del Col·legi.

3 de març

Conferència sobre L’aportació del nou Trac-
tat a la construcció europea, organitzada per
la Comissió Unió Europea, a càrrec de Carme
Colomina, periodista experta en temes euro-
peus i Francina Esteve, professora de Dret In-
ternacional Públic de la Universitat de Girona.
Va moderar la conferència Xavier Ferrer, eco-
nomista, politòleg i secretari de la Comissió.

4 de març

Sessió temàtica Primera implantació del
Nou Pla General de Comptabilitat: ajustos
comptables i fiscals, organitzada per la Co-
missió d’Assessors Fiscals i la Comissió de
Comptabilitat, a càrrec de Jaume Barril, ins-
pector cap d’Unitat Regional d’Inspecció i
Francesc Gómez, professor de la Universi-



tat Autònoma de Barcelona. La sessió es va
celebrar en el Col·legi d’Odontòlegs. 

6 de març

Tertúlia. Presentació de l’article: Priorización
de pacientes en lista de espera para cirugía
de cataratas: diferencias en las preferencias
entre ciudadanos, organitzada per la Comis-
sió d’Economia de la Salut, a càrrec de Laura
Sampietro-Colom, autora de l’article.

10 de març

Sessió a la seu de Lleida de Resolució de
dubtes en relació a l’adaptació de les actuals
societats de professionals a la Llei 2/07 de So-
cietats Professionals, organitzada per la Junta
de Govern, a càrrec de Carolina Magalló, ad-
vocada de la secretaria tècnica del CEC.

12 de març

Sessió a la seu de Girona de Resolució de
dubtes en relació a l’adaptació de les actuals
societats de professionals a la Llei 2/07 de
Societats Professionals, organitzada per la
Junta de Govern, a càrrec de Carolina Ma-
galló, advocada de la secretaria tècnica del
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

12 de març

Conferència sobre la problemàtica del ci-
nema en català: Exposició sobre la produc-
ció i direcció de la pel·lícula “El Coronel
Macià”, organitzada per la Comissió de
Sèniors, a càrrec de Josep M. Forn, pro-
ductor i director. Va moderar la conferèn-
cia Joan Amat, exdegà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya i membre del
Comitè de Sèniors.

12 de març

Sessió informal: Tancament de l’exercici
2007 i obertura de l’exercici 2008, organit-
zada per la Secció REA Catalunya, a càrrec
d’Albert Prado, membre del Comitè del
REA. Va moderar la sessió Carles Avila,
membre del Comitè del REA.

13 de març

Conferència sobre El nou Pla General de
Comptabilitat: una anàlisi pràctica i a fons,
organitzada per Joan B. Casas, membre de
la Junta Directiva de l’ACCID i del CEC i
José María Gay Saludas, professor de la
UB i EAE.

26 de març

Assemblea de col·legiats per a l’aprovació
de la liquidació dels comptes anuals de l’e-
xercici 2007 i presentació de l’informe de
gestió del Comitè de Normativa i Ètica Pro-
fessional (CNEP).

31 de març

Tertúlia: Estratègies i tàctiques per passar
d’un concurs ordinari sense futur a un con-
veni amb tan sols un quitament d’un 33% i
una espera de 3 anys, organitzada pel Grup
de Treball d’Economistes Administradors
Concursals, a càrrec de Manel Riera, econo-
mista, administrador concursal i Melcior Vi-
loca, economista, administrador concursal.

Documents de treball
a disposició dels
col·legiats
En aquest període s’ha posat a disposició dels mem-
bres del Col·legi d’Economistes de Catalunya la docu-
mentació següent, que podeu trobar a la pàgina web
del Col·legi, en l’apartat corresponent:
– Documentació aportada per Francesc Gómez, pro-

fessor de la Universitat Autònoma de Barcelona,
amb motiu de la sessió temàtica Primera implan-
tació del Nou Pla General de Comptabilitat:
ajustos comptables i fiscals, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals el passat 4 de març.

– Documentació aportada per Jaume Barril, inspec-
tor cap d’Unitat Regional d’Inspecció, amb motiu
de la sessió temàtica Primera implantació del
Nou Pla general de Comtpabilitat: ajustos
comptables i fiscals, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals el passat 4 de març.

– Documentació aportada per Laura Sampietro-
Colom, autora de l’article “Priorización de pa-
cientes en lista de espera para cirugía de cataratas:
diferencias en las preferencias entre ciudadanos”, en
la presentació de l’article, organitzada per la Comis-
sió d’Economia de la Salut el passat 6 de març.
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Hemeroteca

Monogràfic. L’aigua: un
fre al desenvolupament
Edita: Enginyers Industrials de Catalunya.
Associació-Col·legi

Vuitè monogràfic sobre
un tema de total ac-
tualitat: l’aigua. És un
tema important i es-
pecialment en un país
que tradicionalment, i
en una part important
del seu teritori, pateix
una manca d’aigua.
Per aquest motiu, des

de les nostres institucions volem oferir res-
postes a aquesta problemàtica i sobretot
donar solucions. És per això que la diag-
nosi d’aquesta ocasió està estructurada amb
100 preguntes i 100 respostes sobre l’aigua.

Todo renta 2008
Coordinador: Francisco M. Mellado 
Benavente

Editorial: Edición
Fiscal CISS

TODORENTA 2008 es
un manual que pre-
tende aportarle toda
la información nece-
saria para que usted

Legislación 
de Consumo 
Edita: Editorial Tecnos 
(Grupo Anaya SA) 2007

afronte con garantía la declaración del
IRPF del 2007. La declaración del año 2007
es la primera declaración que se presenta
bajo la vigencia de la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, que aprobó el nuevo Im-
puesto sobre la Renta.

Todo Renta 2008 contiene toda la informa-
ción fiscal, esto es, normativa, consultas de
la Administración, resoluciones de tribuna-
les, ejemplos y opinión de autores para so-
lucionar las dudas que se puedan plantear
debido a los profundos cambios introduci-
dos por la nueva normativa del IRPF.

Claves del desarrollo 
a largo plazo de 
la economía española
Autor: Francisco Pérez García

Edita: Rubes Editorial

El análisis del des-
arrollo económico
español que pro-
pone el profesor
Pérez contempla los
acontec imientos
desde una perspec-
tiva de largo plazo.
Ese enfoque ayuda
a comprender la
importancia que re-

Col·lecció: prospectiva

presentan para las grandes transformacio-
nes los pequeños cambios que se van acu-
mulando en la misma dirección a lo largo
del tiempo. Asimismo permite identificar
la variedad de circunstancias que han de-
bido darse y la amplitud de factores que
han contribuido a que las generaciones
que conforman la sociedad española ac-
tual hayan vivido una ola de prosperidad
sin precedentes en nuestra historia.



Agenda
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Entitats col·laboradores

Agenda maig 2008
ORGANITZA DIA HORA LLOC

AULA 
D’ECONOMIA

COMISSIÓ 
D’ECONOMIA 
DE LA SALUT

COMISSIÓ D’ORGA-
NITZACIÓ I SISTEMES 
D’INFORMACIÓ 

COMISSIÓ SÈNIORS

FÒRUM ECONOMIS-
TES EN MERCATS
FINANCERS

GRUP DE TREBALL
D’ECONOMISTES
ADMINISTRADORS
CONCURSALS

SEU 
DE GIRONA

SEU 
DE TARRAGONA

• 15 de maig 9.30 h
Nou Pla General de Comptabilitat i PGC Pimes 
(8a edició)

• 19 de maig 16.15 h Sala d’Actes 
La responsabilitat dels administradors

• 19 de maig 17.00 h A-1
Gestió pràctica de tresoreria

• 22 de maig 18.00 h 2n 6a
Curs de control i auditoria interns

• 27 de maig 9.00 h 2n 6a
L’empresa i la gestió de riscos financers

• 27 de maig 16.30 h Sala d’Actes 
Seminari de la declaració de l’Impost  
sobre societats de l’exercici 2007

• 27 de maig 9.30 h A-1
Curs d’avaluadors d’EFQM

• 29 de maig 19.00 h Sala d’Actes
Presentació-debat del llibre:
“Les Portes del Cel” de Sr. George Borjas, 
Robert W. Scrivner Professor of Economics 
and Social Policy Harvard University

• 15 de maig 19.00 h Sala d’Actes 
“El Nou Pla General Comptable i la seva 
adaptació al sector sanitari”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 8 de maig 18.00 h Sala d’Actes 
“L’impacte del Nou Pla Comptable 
en els Softwares Comptables”

• 6 de maig 12.00 h Sala de Juntes 
Reunió interna

• 26 de maig 19.00 h Sala d’Actes
Conferència:
“Els reptes de l’Empresa Familiar en un entorn 
globalitzat”
Inscripció: Tel. 93 184 26 45 (Mercè Bel)

• 14 de maig 14.15 h Sala d’Actes
“El Mercat Alternatiu Borsari (MAB): 
una oportunitat per a empreses en expansió”

• 29 de maig 19.00 h Sala de Juntes
Tertúlia:
“La venda d’empreses en concurs”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 7 de maig 17.00 h Seu de Girona
“Renda-2007”
Cal fer inscripció prèvia a la Seu de Girona

• 6 i 8 de maig 16.00 h Escola
“Renda-2007” (Tortosa) Universitària
Cal fer inscripció prèvia a la Seu de Tarragona de Ciències

Empresarials
Doctor Mayo
Edifici Betània

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

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

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

de Catalunya




