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futur de l’economia





quest Informatiu, com ja és habitual per aquestes dates, està destinat preferentment a presentar-vos la Jornada
dels Economistes. Com sabeu, la Jornada és l’acte més important que organitza el Col·legi cada any i que l’hem sabut
consolidar com un dels esdeveniments més importants de la societat catalana, tant pel nombre d’assistents i el prestigi
dels ponents i panelistes que hi participen, com per l’actualitat i la importància dels temes que s’hi analitzen. En l’edició
d’enguany hem volgut centrar la Jornada a parlar sobre “L’empresa i el futur de l’economia”.

Tres han estat els motius que han impulsat a la Junta de Govern a l’hora de dissenyar la Jornada sota el lema de Les em-
preses i el futur de l’economia, l’actual situació conjuntural de l’economia i la necessitat d’insistir en el debat d’estruc-
turar un nou model de desenvolupament que es basi en les activitats productives i que situï l’empresa en l’eix central de
totes les actuacions i interessos; reivindicar la figura de l’empresari i fomentar l’esperit emprenedor; i un tercer aspecte
més corporatiu però no per això menys important, el risc de fragmentació de la professió que pot produir-se com a con-
seqüència de l’actual reforma dels estudis universitaris, que separa els àmbits d’economia i d’empresa, aspecte aquest que
no és beneficiós per a la societat ni per als professionals.

En l’edició d’enguany també hem introduït alguns canvis en el format de la Jornada que confiem que siguin del vostre
gust. Hem incorporat un dinar inclòs en la quota de la Jornada; hem incrementat el nombre de sessions de treball passant
de 16 a 20 sessions, 7 simultànies al matí i 13 sessions per la tarda en dos torns de 16.00 h a 17.30 h i de 17.30 h a 19.00
h; finalment hem flexibilitzat el format de les sessions, ja que de les 20 sessions, 9 tenen un format similar a la dels anys
anterior, 8 són sessions amb un enfocament més pràctic o taules rodones i 3 són conferències. 

Finalment, us recordo que des de fa 13 anys la Jornada dels Economistes és a més la nostra festa. En el transcurs del
Sopar dels Economistes lliurarem els premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya i els guardons
dels Premis de Reconeixement del Col·legi, al millor currículum universitari, a la millor iniciativa de despatxos profes-
sionals i al millor economista d’empresa de l’any.

En aquest informatiu també hi trobareu els resultats de l’enquesta Situació econòmica, Primavera 2008, els resultats
de la qual es van donar a conèixer a la societat en roda de premsa el passat 3 de juliol. Com sabeu, aquesta enquesta consta
de dos blocs, el primer de 6 preguntes, coincidents en cada enquesta, orientades a avaluar quina és la vostra impressió i
expectatives en relació a la situació econòmica, i el segon està format per tres preguntes sobre temes d’actualitat per tal
de saber la vostra opinió.  Aquesta enquesta ens diu  que les expectatives i la confiança dels economistes han empitjorat
de manera significativa i generalitzada en els darrers mesos, la qual cosa s’intensificarà de cara a finals d’any, que  el 81,5%
dels col·legiats creu que cal tornar a reivindicar el paper de la indústria a Catalunya i que  opinen que l’actual etapa de
desacceleració econòmica superarà el 2008 i podria allargar-se més enllà del 2009.

En anteriors informatius se us ha anat informant de les diverses activitats i projectes que les Comissions de Treball del
Col·legi estan duent a terme. També en els editorials, essent coherents amb el programa electoral de la Junta de Govern que
els qualificàvem com l’eina central del Col·legi, hem anat destacant els seus projectes i actuacions. En aquest Informatiu
hem dedicat un espai a informar-vos del que està fent la Comissió d’Economia Territorial i Urbana. Aquesta és una co-
missió diferent de la resta, ja que basa principalment la seva activitat no tant en l’organització de conferències, taules
rodones o cursos de formació sinó en tenir veu i ser escoltada per les diverses administracions en defensa de les inquietuds
que en matèria econòmica preocupen el nostre col·lectiu. Així, en el darrer any i mig, la Comissió d’Economia Territorial
i Urbana del Col·legi d’Economistes de Catalunya ha fet diferents aportacions i ha realitzat activitats en el camp de la pla-
nificació territorial i el planejament urbanístic que podeu consultar en aquest informatiu o bé a la web del Col·legi.

Com és habitual, no podria finalitzar aquest editorial sense fer-vos cinc cèntims del que en anteriors editorial he anat
descrivint com a principals reptes i oportunitats que té plantejats la nostra professió i el nostre col·legi en aquests moments:
la construcció de la nova seu del Col·legi d'Economistes de Catalunya; el procés d’adaptació dels estudis universitaris a
l’acord de  Bolònia i la Llei de Societats Professionals. Finalitzat el període d’adaptació de les societats mercantils que  abans
de l’entrada en vigor de la Llei de Societats professionals exercien en comú activitats professionals, el Col·legi ha emès
gairebé 600 certificats de col·legiats que han manifestat la seva voluntat d’adaptar les seves societats a aquesta Llei i, en
la data de tancament d’aquest informatiu, hi ha 46 societats professionals registrades. 

L’adaptació de les actuals llicenciatures que donen accés a la nostra professió ha continuat essent un dels principals temes
d’atenció de la Junta de Govern. Ens hem reunit amb els degans de les Facultats d’Economia de les Universitats de Cata-
lunya per tal d’analitzar conjuntament com va aquest procés i els hem lliurat el document “Reflexions  sobre els nous
estudis de grau que habilitin per exercir com a economista” així com l’esborrany de les conclusions de l’“Estudi
sobre competències i habilitats dels Economistes” que ha realitzat la Comissió d’Ensenyament de l’Economia i de
l’Empresa del Col·legi. En el proper informatiu hi trobareu aquets documents així com una informació més extensa.

Finalment, amb relació a la construcció de la nova seu hem d’informar-vos que el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va
aprovar el passat divendres 27 de juny el pla especial urbanístic per a la construcció de la nova seu del Col·legi d'Econo-
mistes de Catalunya. 

Aprofito per desitjar-vos unes bones vacances d’estiu.
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La Jornada dels Economistes 2008 està de-
dicada a “Les empreses i el futur de l’eco-
nomia”, en un intent de fusionar dos mons
íntimament vinculats que mai haurien de
distanciar-se, les empreses i l’economia. Di-
versos motius han justificat l’elecció d’a-
quest lema. En primer lloc, perquè creiem
que és important que el Col·legi tracti
aquest tema dins de la Jornada donada la
situació conjuntural que travessa actual-
ment la nostra economia. Més que mai,
existeix la necessitat d’estructurar un nou
model de desenvolupament que es basi en
les activitats productives i que situï l’em-
presa en l’eix central de totes les actuacions
i interessos. Igual que en altres moments
de la nostra història, en unes circumstàncies
com les actuals l’empresa ha de ser la pro-
tagonista del procés de transformació que
estem vivint i de l’inici d’un nou cicle eco-
nòmic més positiu, especialment si tenim
en compte l’escassetat d’un factor tan es-
sencial per a l’èxit d’un país com és l’em-
prenedor i, alhora, l’empresari. Precisament
aquí neix el segon motiu que explica l’o-
portunitat del lema d’enguany. Tradicional-
ment, Catalunya s’ha caracteritzat per ser
un país d’emprenedors i d’empresaris, i en
això ha radicat la seva força i el seu esprit
de superació davant dels diversos reptes
que l’entorn ha plantejat. En els darrers
anys algunes veus apunten una pèrdua de
dinamisme en aquest aspecte, com a fruit

d’un canvi cultural important en la nostra
societat. Sembla que la capacitat generadora
de noves iniciatives emprenedores i empre-
sarials palesa una tendència a la baixa, la
qual cosa condueix, de ser cert, a una trans-
formació en la geografia empresarial de Ca-
talunya i, en definitiva, a reduir el poder
tractor d’una força bàsica de l’economia,
que en col·laboració amb altres estaments
de la societat (polítics, grups socials, etc.)
ha resultat essencial per emprendre amb
èxit diverses aventures, com va ser els Jocs
Olímpics de Barcelona l’any 1992.

La Jornada dels Economistes 2007 s’estruc-
tura en 20 sessions de treball, directa o in-
directament relacionades amb el seu lema.
La primera d’elles està dedicada a l’Estat
de la qüestió de la innovació a Cata-
lunya, en la qual es vol aprofundir en els
trets principals del nou model innovador
que necessitem, a partir del model que
existeix ara i del que caldria fer en els pro-
pers anys, per tal de construir un esquema
basat, entre d’altres, en el coneixement i
en les activitats d’alt valor afegit. Aquesta té
continuïtat en la sessió La innovació es-
tratègica: nous models de negoci, amb
l’objectiu de reflexionar sobre com es ge-
neren aquests, en què es basen i quines
són les seves claus d’èxit. Vinculat a l’ante-
rior, a la tarda se celebrarà una conferència
sobre Competir amb model de negoci.
D’altra banda, es poden destacar dues ses-
sions més que aborden la temàtica de la
globalització i les regles de joc que estan
canviant a escala mundial. La primera es ti-
tula Impulsors en el futur dels negocis
internacionals, i té per objecte analitzar
les noves dimensions i repercussions dels
mercats i de les condicions de la competèn-
cia, així com les respostes que han de donar
les empreses catalanes. En aquesta mateixa
línia, una de les sessions tracta les Estra-
tègies industrials en una economia glo-
bal, sobre la base de diverses experiències
empresarials catalanes que donarien respos-
tes a diverses qüestions (dimensió necessària
per internalitzar la producció, subcontrac-
tació o deslocalització, accés al crèdit, res-
triccions legals i operatives, etc.).

 Dues sessions de treball estan dedicades al
naixement i a la crisi de les empreses. Con-
cretament, en una d’elles el títol és Hi ha
una nova cultura d’emprenedoria?, en
la qual es reflexiona sobre l’estat de la tradi-
cional cultura creadora de noves iniciatives
empresarials en l’actual societat catalana,
tenint present les transformacions que
s’han produït en els darrers anys. L’altra es
dedica a Els costos de la crisi i dels con-
cursos de creditors. És possible una 
segona oportunitat?, que planteja la pro-
moció de l’esperit emprenedor a partir de
l’estigma del fracàs empresarial (costos d’i-
matge, estratègies per a la segona oportu-
nitat, etc.).

La propietat i les estratègies també són ob-
jecte de diverses sessions de la Jornada.
D’una banda, es pot esmentar la que tracta
sobre la Gestió de la propietat de l’em-
presa. Empresa familiar, en què es re-
flexiona sobre el procés de transmissió de
la propietat de l’empresa familiar (venda,
reorganització accionarial, incorporació de
nous socis, etc.) i la necessitat de l’èxit per
a garantir la solidesa i la continuïtat de la
mateixa. En la mateixa línia, la Jornada
també destina un apartat a una altra mo-
dalitat d’empresa, com és l’Empresa pú-
blica, sotmesa periòdicament a grans debats
socials i econòmics. Així mateix, resulta in-
teressant la sessió dedicada a La direcció
de l’empresa de valor: oportunitat i rep-
tes de les aliances estratègiques, en la
qual l’atenció se centra en la cooperació
com a via d’actuació per a l’assoliment de
reptes de diversa índole.

Vinculada amb les anteriors, cal apuntar la
sessió sobre La reforma comptable, mi-
llora la qualitat de la informació per a
la presa de decisions?, on es debatrà si l’a-
plicació del nou Pla General de Comptabilitat
ha introduït una millora en la informació i si,
gràcies a ella, s’obté una base més sòlida per
prendre decisions empresarials. A això s’ha
d’afegir l’important paper que tenen els eco-
nomistes auditors com a professionals, acon-
sellant en aspectes com són la millora dels
circuits de la informació financera, el con-

Avanç de les sessions 
de la Jornada dels Economistes 2008

L’interès més alt

Pàg. 4 Informatiu de l’economista núm. 121



trol intern de les operacions, etc., qüestions
que es tracten a la sessió L’auditoria de
PIMES. En línia, d’alguna forma, amb l’an-
terior, s’ha d’esmentar la sessió sobre La
factura electrònica, en què es té la inten-
ció de conscienciar els responsables de les
empreses dels avantatges que la digitalitza-
ció suposa en la millora dels seus processos,
repercutint, lògicament, en la competitivitat
i la productivitat de les organitzacions.

El finançament i el capital humà també són
factors a tractar en la Jornada d’enguany. El
primer a la sessió El finançament, ele-
ment multiplicador del desenvolupa-
ment empresarial, en la qual s’aborda la
visió dels diferents actors que incideixen en
el finançament en un sentit ampli (capital
propi, business angels, capital risc, borsa,
societats de garantia recíproca, etc.). I, el
segon, a una conferència dedicada al Lide-
ratge i gestió de persones en les organit-
zacions del coneixement, sobre la base
de la singular importància que té actual-
ment, i cada vegada més en el futur, aquest
factor per a la competitivitat empresarial.

La Jornada aborda, així mateix, temes marcs
de l’actuació empresarial, que resulten
d’extraordinària rellevància en l’actualitat.
Un d’ells és la fiscalitat i els seus costos,
que es tracta des de dues perspectives típi-
cament empresarials, contemplant sempre
la pròpia visió dels afectats. D’una banda,
en la sessió dedicada a La reducció dels
costos fiscals com a component impor-
tant de la competitivitat empresarial,
que pretén definir els trets més significatius
dels principals àmbits fiscals espanyols (es-
tatal, autonòmic i local), fent referència,
també, a la fiscalitat internacional. I, de l’al-
tra, la que se centra en El cost fiscal de la
successió empresarial. Un altre tema
d’entorn de gran importància és la regula-
ció. En aquest cas, una de les sessions té
per títol La regulació, la complexitat ad-
ministrativa i l’empresa, que, entre al-
tres aspectes, atendrà a la conveniència
d’estudiar, debatre i proposar polítiques
que avancin en el procés de desregulació
i de simplificació administrativa, sent cons-
cient que Espanya i Catalunya se situen
entre els països de l’OCDE amb un nivell
més alt de regulació. Paral·lelament, una
de les conferències previstes aprofundirà
en el tema des d’una visió més generalista,
la titulada La nova lei de defensa de la
competència, els economistes i les em-
preses.

Finalment, la Jornada d’enguany també con-
templa el tractament d’un altre tema de gran
actualitat, que necessita d’un debat ampli,
com és el que fa referència a Els nous pa-
radigmes de les organitzacions sanità-
ries, qüestió cabdal en un context sotmès a
una important transformació socioeconòmica
com és el que estem vivint en el present.
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Coordinador: 
Sr. Miquel Barceló, Fundació B-Tec

Hi ha un consens general sobre la neces-
sitat que l’economia catalana i l’espanyola
avancin durant els propers anys en la
transformació d’una economia basada en
la producció industrial, dels serveis de baix
valor afegit i la construcció cap a un nou
model on el coneixement i les activitats
d’alt valor afegit tinguin cada vegada un
pes relatiu més gran.

La globalització de l’economia, la liberalit-
zació dels mercats, l’aparició de nous nu-
clis tecnològics, la transformació dels
sistemes productius en cadenes de valor
globals, la preeminència del coneixement
com a factor determinant de la competiti-
vitat d’una empresa o d’un país, el nou
paradigma digital que transforma la funció
de producció tradicional, etc., ens obli-
guen a pensar i a actuar diferent. Les em-
preses ja no poden seguir fent el que
feien fins fa poc, les empreses han d’a-
prendre a innovar en el nou món, en el
món que ja coneixem com la nova socie-
tat del coneixement.

Per entendre les característiques principals
d’aquest nou model innovador i per conèi-
xer com estem ara i què hauríem de fer du-
rant els propers anys a Catalunya, s’ha
convidat el Sr. Ramon Oller, president exe-
cutiu de la Business Engineering School de
La Salle, com a ponent, i el Sr. Joan Parra,
director del Centre Tecnològic Leitat, el Sr.
Vicenç Aguilera, director de recerca i des-
envolupament de Ficosa, el Sr. Enric Banda,
director d’Innovació i Medi Ambient de La
Seda de Barcelona i el Sr. Josep Tarragó, di-
rector general d’IRTA, com a panelistes.

També es convidaran 10 persones de dife-
rents sectors i activitats amb una intervenció
d’un minut cada un, destacaran el tema que
considerin més important per al futur de la
innovació a Catalunya. Seran 10 flaixos que
complementaran les intervencions des de la
taula.

Matí d’11.30 a 13.30 hores Sessions de treball

Coordinadora:
Sra. Carmen Poveda, economista de la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 
de Barcelona

Comparativament amb altres països de
l’OCDE, Espanya i Catalunya se situen en un
nivell alt de regulació administrativa. Aquest
excés de regulació s’ha traduït en un nom-
bre elevat de càrregues administratives que
fan incórrer les empreses en costos (directes
i indirectes) que no poden dedicar a l’acti-
vitat productiva, fet que empitjora l’eficiència
de l’assignació de recursos i alhora situa les
nostres empreses en una posició desfavora-
ble respecte a la d’altres països que tenen
una regulació més senzilla i menys costosa.

Des de fa uns anys, hi ha un ampli consens
internacional sobre la necessitat de millorar
la qualitat de la regulació. Tant l’OCDE
com la Comissió Europea han aprovat do-
cuments a favor de la desregulació, un mo-
viment que s’ha anat estenent a molts
països desenvolupats, tot i que en alguns
amb més intensitat que en d’altres. El cas
del Regne Unit mereix una atenció espe-
cial. L’any 1997 es va constituir la Better
Regulation Task Force, un organisme inde-
pendent encarregat d’assessorar el govern
britànic sobre l’oportunitat i l’eficàcia de la
regulació, tant de les ja existents com de
les noves propostes. Els ministres han de
donar resposta a aquests informes elabo-
rats pel Task Force en el termini de 60 dies.
Entre les seves propostes destaca el deno-
minat “One in, One out”, pel qual cada ve-
gada que es pensi a publicar una nova llei
s’ha d’avaluar la possibilitat de derogar al-
guna altra norma que pugui generar càrre-
gues administratives innecessàries.

En canvi, el nostre país porta un endarre-
riment notable en aquesta qüestió. D’aquí
la conveniència de dedicar aquesta sessió
a estudiar, debatre i proposar polítiques
que avancin en el procés de desregulació
i de simplificació administrativa. Sr. Arseni
Gibert, director general de Defensa de la
Competència del Departament d’Economia

Estat de la qüestió 
de la innovació a Catalunya

La regulació, la complexitat
administrativa i l’empresa



En tercer lloc es plantegen quines són o
podrien ser les respostes a les noves de-
mandes d’internacionalització i exigències
competitives a través de l’anàlisi de dife-
rents experiències empresarials i de models
de negoci d’èxit internacional. S’analitzaran
quins són els canvis en el model de negoci
necessaris, d’una banda en quina direcció,
i en aquest sentit s’explorarà la importància
de sofisticar l’oferta dels nostres productes
o tasques, injectant grans dosis de coneixe-
ment i creativitat, dos dels paràmetres que
caracteritzen l’espai del quinari, per tal de
fugir de les polítiques low cost practicades
per nous països industrialitzats. I d’altra
banda com fer-ho, i en aquest sentit com
encreuar els atributs de la nostra oferta co-
mercial amb noves possibilitats: cool hun-
ting, aliances creatives, venda consultiva,
pensament integratiu, etc. S’analitzaran
com algunes empreses estrangeres ja estan
actuant en aquesta línia, per exemple
Nokia, Procter and Gamble o General Elec-
tric i també empreses catalanes com Labo-
ratoris Esteve, Intercom o “la Caixa”.

Així doncs, per tal d’analitzar en clau de
futur els reptes en l’estratègia internacional,
el model de negoci i gestió de l’empresa
davant noves condicions de competència
i els canvis en la dinàmica dels mercats in-
ternacionals hem convidat com a ponents
el Sr. Joan Tugores, catedràtic d’Economia
de la Universitat de Barcelona, el Sr. Xavier
Mendoza, director general associat d’E-
SADE, i el Sr. Josep Aguilà, soci d’IOR Con-
sulting SA.

Coordinador:
Sr. Antoni Mustera, economista 
i soci d’Advante Economistes i Advocats

Els diferents impostos que recauen sobre
les empreses són un component significa-
tiu dels costos de les empreses i dels em-
presaris, de manera que defineixen en un
grau important la decisió d’implementació
i localització de les activitats econòmiques.

En primer lloc, en la sessió es definiran els
trets més significatius dels principals àm-
bits fiscals espanyols (estatals, autonòmics
i locals) i també es farà referència a la fis-
calitat internacional.

A aquest respecte, a més del punt de vista
tècnic, aportarem la visió de l’Administra-
ció així com la percepció que en tenen els
empresaris.

Per parlar d’aquest tema hem convidat
com a ponents el Sr. Javier Vila, advocat i
associat d’Advante Economistes i Advocats,
amb experiència internacional i en semi-
naris com el present, el Sr. Josep Lluís Bonet
Ferrer, director general de Freixenet, que
hauria d’exposar la importànica d’aquest
camp a efectes de la presa de decisions i
el Sr. José Manuel de Bunes, director gene-
ral de Tributs del Ministeri d’Economia i
Hisenda que hauria d’explicar el punt de
vista de l’Administració al voltant de les di-
ferències i l’evolució que preveu.

Coordinadora:
Roser Fernández, directora general 
de la Unió Catalana d’Hospitals

Les organitzacions sanitàries són empreses
complexes, responsables de proveir serveis
sanitaris, finançats públicament o privada-
ment, però alhora responsables de la bona
gestió dels recursos humans, econòmics i
tecnològics que es requereixen per a una
prestació de serveis eficient, innovadora i
de qualitat.

La sostenibilitat del sistema sanitari passa
necessàriament per la sostenibilitat de les
organitzacions sanitàries que han de gene-
rar recursos per reinvertir en el sector, mo-
tivar i incentivar els professionals en la
gestió i millorar la qualitat del servei, és a
dir, innovar i generar valor afegit econòmic
i social a la societat.

Per posar en comú els diferents factors, ex-
terns i interns, de les organitzacions sanità-
ries que requereixen reactivar el discurs i
l’acció sobre els nous paradigmes de go-

La reducció dels costos fiscals
com a component important 
de la competitivitat 
empresarial

Els nous paradigmes de 
les organitzacions sanitàries

i Finances de la Generalitat de Catalunya,
ens parlarà d’algunes polítiques exemplars
adoptades per països veïns i del programa
de millora de la regulació i de reducció de
les càrregues administratives que està por-
tant a terme la Generalitat de Catalunya. El
Sr. Gonzalo Solana, director d’Anàlisi i Es-
tratègia del Consell Superior de Cambres
Oficials de Comerç d’Espanya i expresident
del Tribunal de Defensa de la Competèn-
cia, ens donarà una visió de futur de les
polítiques que en matèria de desregulació i
simplificació hauria de portar a terme l’Ad-
ministració estatal. Finalment, el Sr. David
Garrofé, secretari general de la CECOT, i el
Sr. César Molins, director general d’Aplica-
ciones de Metales Sinterizados SA (Ames),
ens oferiran una visió empresarial dels cos-
tos que representen per a les empreses
l’excés de regulació administrativa i ens ex-
posaran alguns casos pràctics.

Coordinadora: 
Sra. Maite Ardèvol, gerent de l’Observatori 
de Mercats Exteriors d’ACCIO/CIDEM
COPCA 

L’objectiu de la sessió és analitzar, en pri-
mer lloc, com la globalització assoleix
noves dimensions i repercussions en la di-
nàmica dels mercats i en les condicions de
competència. Es posaran en relleu els can-
vis profunds i d’ampli abast tant des del
vessant de l’oferta com de la demanda, els
canvis en la distribució de l’activitat eco-
nòmica mundial amb pes i protagonisme
creixent d’economies “emergents”, la con-
figuració de xarxes globals de producció,
les fragilitats en la governança global, els
beneficis asimètrics inter i intra països i so-
cietats de la intensificació de la globalitza-
ció, beneficis que depenen també de la
capacitat de resposta a exigències i dimen-
sions de la competitivitat que són noves,
canviants i determinants de l’èxit o fracàs
local i global.

En aquest sentit, en segon lloc es reflexio-
narà sobre quins nous reptes es plantegen
en l’estratègia internacional i gestió de
l’empresa. Analitzant aspectes que van des
de les noves fonts de creació de valor en
els negocis internacionals, la creixent im-
portància de l’especialització, la diferencia-
ció, la flexibilitat, la creació i gestió de
xarxes d’aprovisionament, la innovació, la
producció, la distribució internacionals,
fins a altres elements que permeten la ges-
tió del risc davant una competència cada
cop més global i diversa, que s’estén a ac-
tivitats que fins ara no eren subjectes a
competència internacional.

Impulsors en el futur 
dels negocis internacionals
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Coordinador:
Sr. Pere Ruiz, soci de Faura Casas, 
Auditors-Consultors, SL

Les Administracions Públiques poden em-
prar, com a instruments per a la gestió di-
recta dels serveis que té encomanats,
societats mercantils, el capital social de les
quals els pertany íntegrament. Aquesta po-
testat plenament reconeguda ha comportat
que, actualment, no es plantegi una admi-
nistració pública sense l’existència d’enti-
tats empresarials de titularitat pública, cosa
que ha fet que el sector públic –entès en el
sentit més ampli– esdevingui un agent ge-
nerador de riquesa, ocupació i renda molt
significatiu.

La creació de societats mercantils per part
de l’Administració ha anat constituint una
eina de descentralització funcional que
ha permès la gestió directa de competèn-
cies públiques en un entorn diferenciat
de la pròpia Administració Pública i han
estat i són, de fet, especialment idònies
per gestionar serveis públics de contingut
empresarial.

Des d’aquest punt de partida, en el nos-
tre entorn més immediat, el sector públic
empresarial ha anat guanyant importàn-
cia al llarg dels darrers anys tant des
d’un punt de vista quantitatiu, nombre
d’empreses públiques constituïdes i
major pes percentual en els pressupos-
tos públics, com des d’un punt de vista
qualitatiu, en esdevenir cada vegada de
major rellevància les tasques que els són
encomanades.

Tanmateix, aquest creixement del sector
públic empresarial no ha estat exempt d’un
procés de reflexió o, fins i tot, de debat
amb relació a una sèrie de qüestions sobre
l’empresa pública que plantegen els res-
ponsables polítics, els gestors de les em-
preses públiques i, en definitiva, la societat
en el seu conjunt:
– és eficient la gestió de l’empresa pública?;
– quins factors diferencials pot haver-hi en

la mesura de l’eficiència en l’empresa pú-
blica respecte l’empresa privada;

– com es pot controlar aquesta eficiència?

En determinats entorns, aquestes refle-
xions han portat també a la reconsidera-
ció de la utilitat de l’empresa pública, i
en alguns països s’han dut a terme pro-
cessos de privatització de serveis pres-
tats fins aleshores mitjançant empreses
públiques.

sentit contrari, que no hi ha realment un
canvi de model; com a objectius de la ses-
sió es tractarà de veure possibles actua-
cions per millorar el marc que permeti
desenvolupar la consciència emprenedora.

Per parlar d’aquest tema hem convidat
com a ponents la Sra.Àngels Gil, professora
titular de la Universitat Pompeu Fabra, el
Sr.Antoni Pont, president d’Honor de Bor-
ges, i el Sr. Ricard Huguet, soci director 
d’INVENIO Learn.by.doing.

Coordinadora: 
Sra. Magda Solà, professora 
del Departament d’Economia de l’Empresa
de la Universitat Autònoma de Barcelona

La introducció del nou Pla General de
Comptabilitat ha suposat per a totes les
empreses unes despeses considerables,
tant en formació de personal com en mo-
dificacions de programes informàtics. 

En aquesta sessió es debatrà si aquestes
despeses es tradueixen en una millora de la
qualitat de la informació comptable, la qual
donaria una base més sòlida per a la presa
de decisions en aquest àmbit.

Els participants aportaran quatre punts de
vista sobre el tema de la sessió: el punt
de vista acadèmic, el d’un auditor consul-
tor, el d’una empresa i el d’una entitat fi-
nancera.

Per parlar d’aquest tema hem convidat
com a ponents el Sr. Jordi Casals, de Faura
Casas auditors consultors, el Sr. Cosme Sag-
nier, director de consolidació del Grup
Agbar, el Sr. Ramon Vidal, de “la Caixa” i
professor d’ESADE, i la Dra. Araceli Mora,
catedràtica de la Universitat de València.

vern i de gestió de les institucions, hem
convidat el Sr. Francesc Moreu, conseller
delegat de l’IDI i soci director de Moreu i
Associats, que sota el títol “Un Model de Se-
gona Generació per a la Gestió en l’Àmbit
de la Salut i l’Atenció a l’Autonomia Perso-
nal” exposarà quins són aquests nous pa-
radigmes que des de diferents vessants
exigeixen renovar el model; el Sr. Manel
Peiró, vicedegà acadèmic d’ESADE, que
sota el títol “Nous reptes per a la gestió em-
presarial de les organitzacions sanitàries”
aportarà la reflexió sobre l’adequació ne-
cessària de rols i coneixements per fer
front a aquests nous paradigmes; i el Sr.
Manel Jovells, director general de la Fun-
dació Althaia Xarxa Assistencial de Man-
resa, que sota el títol “El govern i la gestió
de les organitzacions sanitàries” aportarà
des de la responsabilitat directa d’una ins-
titució sanitària la seva visió sobre el paper
dels òrgans de govern i les gerències de
les institucions per afrontar aquests nous
reptes de futur.

Coordinador:
Sr. Fernando Campa, Universitat Rovira 
i Virgili

Durant els últims temps es parla freqüent-
ment de la falta de cultura emprenedora,
des de les preferències dels nous joves i/o
titulats per buscar sortides professionals en
què vegin garantit (almenys des del seu
punt de vista o sota el seu parer del que és
garantit) el seu futur laboral. 

Tanmateix, en aquest context, de vegades
es vincula l’equilibri lleure-feina, entenent
que l’emprenedoria, el fet de posar en
marxa un projecte empresarial, suposa una
total dedicació de difícil equilibri amb al-
tres valors desitjats.

La sessió pretén fer una reflexió sobre si
aquesta visió es dóna, si és realment nova;
fins a quin punt podem parlar d’un nou
marc de dificultats/avantatges per a la po-
sada en marxa de projectes empresarials.
Sigui la resposta afirmativa, hi ha un nou
model de cultura emprenedora; o sigui en

Hi ha una nova cultura 
d’emprenedoria?

La reforma comptable, 
millora la qualitat de la 
informació per a la presa 
de decisions?
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Partint de totes aquestes consideracions
que en una ponència introductòria ens
exposarà el Sr. Guillem López Casasnovas,
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra,
aquesta sessió apuntarà elements de re-
flexió i debat sobre l’empresa pública i,
en particular, sobre la seva eficiència i el
seu control.

– En aquest marc, el Sr. Joaquim Vergés,
catedràtic de la Universitat Autònoma
de Barcelona, plantejarà una reflexió
sobre les polítiques de privatització àm-
pliament utilitzades en molts països du-
rant els darrers quinze anys. En molts
casos, les justificacions o objectius que
els governs manifestaven perseguir amb
les operacions de privatització han girat
al voltant de la idea que llavors l’efi-
ciència de l’empresa milloraria, o que
els seus nivells de qualitat serien supe-
riors. I que, en qualsevol cas, com a re-
sultat, a mitjà termini, els clients/usuaris
de l’empresa gaudirien d’uns preus més
baixos i/o d’uns nivells de qualitat més
alts. Si això ho prenem com una predic-
ció, és lògic preguntar-se què és el que
l’evidència empírica –passats ja els sufi-
cients anys després de la privatització
de nombroses grans empreses– ens diu
al respecte. Què és el que s’observa pel
que fa a l’eficiència de les mateixes em-
preses; però també respecte a l’espe-
rada baixada relativa dels seus preus i/o
la millora de qualitat per als seus
clients/usuaris?

– El Sr. Diego Prior, catedràtic de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb
l’objectiu de debatre sobre els avenços
en el control de la gestió pública, farà re-
ferència a indicadors que es fan servir
per tal d’establir objectius i controlar el
procés de creació de valor de les orga-
nitzacions públiques, destacant les varia-
bles que determinen els moviments en
aquests indicadors. També presentarà in-
dicadors que capten el procés de gene-
ració de valor i que, a la vegada, són
difícilment influenciables per eleccions
comptables que poden manipular les
magnituds comptables.
De forma paral·lela, ens presentarà indi-
cadors i mètodes de control emprats per
regular monopolis naturals, assignar
pressupostos a organitzacions sanitàries
i controlar les agències governamentals.

– Vinculant el procés de control de l’em-
presa pública als processos de fiscalització,
la Sra. Montserrat Travé, de la Sindica-
tura de Comptes, plantejarà una reflexió
sobre el creixement del sector públic
empresarial de la Generalitat de Cata-
lunya que ha comportat que, des de
l’òptica dels òrgans de control extern, la
fiscalització d’aquest tipus d’entitats hagi
esdevingut molt important.

Les peculiaritats de les empreses públi-
ques, derivades dels seus objectius –el
resultat comptable difícilment és un indi-
cador d’eficiència i no hi ha accionistes
que assumeixin riscos–, juntament amb
la dificultat de mesurar els outputs en
termes monetaris–, fan que la fiscalització
d’aquestes empreses presenti diferències
significatives respecte dels objectius de
l’auditoria en les empreses privades. Així
doncs, en la fiscalització del sector pú-
blic empresarial, l’èmfasi s’ha de posar
en la fiscalització de la legalitat i en el
control dels procediments emprats en
l’adquisició de mitjans (personals, finan-
cers, externalització d’obres i serveis,
etc.), per tal de comprovar que es garan-
teix la transparència.

Coordinador:
Sr. Joan Canals, conseller delegat 
de Pulligan Internacional SA

S’analitzaran les possibilitats de les empre-
ses espanyoles per donar una resposta
adequada a un mercat i una oferta global,
des del perfil de tres empreses que han
apostat clarament per la internacionalitza-
ció en el vessant industrial. I per descomp-
tat, de les seves experiències en diversos
sectors i països.

Aspectes a considerar:
– Dimensió necessària per internacionalit-

zar la producció
– Subcontractació o deslocalització?
– Accés al crèdit per al procés
– Restriccions legals i operatives
– Problemàtica dels expatriats
– Accés al mercat local
– Accés a possibles privatitzacions
– Com innovar amb una estructura indus-

trial parcialment deslocalitzada?

Per parlar d’aquest tema hem convidat
com a ponents el Sr. Valentí Constans, de
Roca Radiadors, el Sr. Albert Muñoz, en-
ginyer i director industrial de Simón, i el
Sr. Xavier Pujol, de Ficosa.

Coordinador:
Sr. Federico Merino, economista assessor
fiscal

Les empreses tenen un gran pes en l’eco-
nomia productiva, i per això s’han anat re-
gulant unes mesures fiscals amb la finalitat
d’evitar que el relleu generacional, en vida
o per defunció, tingui un “cost fiscal” que
posi en perill la seva continuïtat com a
font generadora de riquesa i d’ocupació.

En l’àmbit territorial, són les Comunitats Au-
tònomes les que disposen de capacitat nor-
mativa per regular determinats aspectes de
l’Impost sobre Successions i Donacions, per
aquesta raó és necessari realitzar una anàlisi
de la normativa aplicable a cada comunitat.

Finalment, interessa conèixer la situació,
la problemàtica, els criteris i les perspecti-
ves de la normativa de la Generalitat de
Catalunya.

Per parlar d’aquest tema hem convidat com
a ponents el Sr. Alfonso Vilà, vicepresident de
Foment del Treball, el Sr. Luis del Amo, se-
cretari general del Registre d’Economistes
Assessors Fiscals (REAF), i el Sr.  Martí Carni-
cer, secretari general d’Economia i Finan-
ces de la Generalitat de Catalunya.

Coordinadora:
Sra. Àngels Roqueta, economista i doctora
en Direcció i Organització d’Empreses

En aquesta sessió se sotmetrà a debat la in-
fluència del sector financer com a element
clau per al desenvolupament empresarial.
Després d’anys d’optimisme, amb altes
taxes de creixement, augment del valor
dels actius immobiliaris i de l’endeutament

Estratègies industrials 
en una economia global

El finançament, 
element multiplicador del 
desenvolupament empresarial

El cost fiscal de la successió
empresarial

Tarda de 16.00 a 17.30 hores 
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de les famílies i de les empreses ens tro-
bem en un nou escenari en les previsions
econòmiques. Hi ha molts indicadors que
mostren una davallada en el consum, les
inversions i el creixement econòmic.

La finalitat de la sessió és donar resposta a
qüestions com: 
¿Creixement / restricció de crèdit són sinò-
nims d’expansió / recessió empresarial?
¿En quina mesura la rescissió del crèdit con-
diciona el desenvolupament empresarial?
¿És el cost del finançament o són altres fac-
tors que paralitzen les decisions d’inversió?
¿El nivell d’endeutament de les empreses
potencia o limita el creixement?
¿Tenim un sistema financer sòlid davant de
situacions d’incertesa i morositat?
¿Com afecten les restriccions del crèdit a la
situació de morositat de les empreses?
¿En quina mesura els grans moviments de
capital influeixen sobre els moviments cor-
poratius de concentració empresarial via
fusions i adquisicions?
¿Quines mesures es poden adoptar des del
punt de vista del finançament públic?
¿Estem davant d’una època de recessió fi-
nancera o de reajustament dels processos
productius?

Per parlar d’aquest tema hem convidat com
a ponents el Sr. Enrique Tombas, conseller
delegat de Suma Capital, el Sr. Carlos Fonta-
nella, director territorial de Riscos i Expan-
sió de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani
(CAM), el Sr. Pere Estruch, director territo-
rial d’Empreses i Banca Corporativa de Ba-
nesto, i el Sr. Joan Carles Rovira, director
general de l’Institut Català de Finances.

Coordinador:
Albert Prado, Audiequip, SL

L’auditoria de PIMES s’emmarca, sovint, en
empreses que han tingut un ràpid creixe-
ment en els dos o tres darrers anys previs
a la primera auditoria obligatòria, amb una
estructura administrativa curta en recursos
humans i tècnics i amb el desconeixement
previ dels requeriments formals als quals
queda sotmesa l’entitat, pel fet d’estar obli-
gada a auditar-se.

La tasca més important d’un auditor en
aquests casos és la de facilitar la compren-
sió de tots els procediments d’auditoria als
empresaris i als responsables financers de
les empreses, deixant-los ben clar que els
comptes anuals sotmesos a l’opinió de
l’auditor han de reflectir la imatge fidel del
patrimoni i de la situació financera i han
de revelar la informació necessària i sufi-
cient per tal que un tercer, lector dels es-
tats financers, pugui fer-se una imatge
acurada de la situació de l’entitat.

Cal transmetre també als empresaris el
valor afegit que suposa la nostra actuació
professional com a economistes auditors,
aconsellant en aspectes com són la millora
dels circuits de la informació financera, el
control intern de les operacions, etc.
Per parlar d’aquest tema hem convidat a
participar com a ponent el Sr. Emili Girone-
lla, economista auditor, i com a panelistes
el Sr. Ferran Luque Castro, Grup DECO (em-
presa satèl·lit de les constructores, majorista
de Pladur), i el Sr. Jordi Costa, director fi-
nancer de Cerba Internacional, SAE.

Coordinador:
Sr. Esteve van Hemmen, professor 
de la Universitat de Barcelona

En un document recent (Brussel·les, 5 de
novembre de 2007, COM-2007-584), la Co-
missió de les Comunitats Europees plan-
teja la necessitat d’implementar polítiques
que contribueixin a superar l’estigma del
fracàs empresarial, i que tinguin com a
conseqüència oferir als empresaris fracas-
sats una segona oportunitat. 

El document s’emmarca dins d’un conjunt
de mesures destinades a promoure l’espe-

rit emprenedor. La realitat és que un nom-
bre reduït dels empresaris que han fracas-
sat intenta tornar a començar. 

Els sistemes concursals no faciliten la rees-
tructuració d’empreses fracassades. Segons
l’Estadística Concursal, Anuario 2006 (Re-
gistradores de España), a Espanya són ne-
cessaris més de 14 mesos per signar un
conveni en junta de creditors, i uns 13 me-
sos en cas de conveni anticipat. 

L’excessiva duració del procediment con-
cursal genera costos, entre els quals desta-
quen la suspensió de cobraments, la pèrdua
de vendes, la descapitalització (abandona-
ment dels inversors) i la pèrdua de motiva-
ció del recurs humà per la incertesa en la
continuïtat del projecte empresarial. 

Una segona oportunitat oferiria a les per-
sones jurídiques l’oportunitat d’aprofitar
l’aprenentatge organitzacional, és a dir, la
incorporació de l’experiència del fracàs a
l’estoc de coneixements de l’organització. 
Quant als emprenedors persones físiques,
seria important que poguessin aprofitar la
corba d’experiència empresarial, que els
permetria tornar a començar amb més
possibilitats d’èxit.

Per parlar d’aquest tema hem convidat
com a ponent el Sr.Raimon Casanellas, pre-
sident del Registre d’Economistes Forenses
(REFOR), com a expert assessor d’empre-
ses en crisi, i Sra. Margarida Arderiu, gerent
de Can Tiberi, SL.

Coordinador:
Sr. Àlex Rialp, professor titular 
de la Universitat Autònoma de Barcelona

Les aliances estratègiques –acords entre dues
o més organitzacions i/o empreses indepen-

L’auditoria de PIMES

Els costos de la crisi 
i del concurs de creditors. 
És possible una segona 
oportunitat?

La direcció de l’empresa de
valor: oportunitat i reptes
de les aliances estratègiques



dents per a la coordinació d’una part de les
seves activitats futures– han obtingut un gran
protagonisme en la direcció estratègica de
les empreses durant les dues darreres dèca-
des. Malgrat això, no es tracta d’un fenomen
radicalment nou, tant com molt més intensi-
ficat en la seva utilització, així com subjecte
a l’aparició de nous mecanismes de coope-
ració cada cop més innovadors. El cert és
que, en els darrers temps, les característiques
enormement variants de l’entorn, tant en
l’àmbit domèstic com internacional (globalit-
zació dels mercats, canvi tecnològic, creixent
desregulació, etc.), han conformat l’ambient
propici per al sorgiment de nombrosos i di-
ferents projectes de col·laboració interem-
presarial mitjançant les aliances estratègiques
en gairebé tots els àmbits possibles de la ca-
dena de valor de l’empresa.

En efecte, aquests canvis han originat una
sèrie d’oportunitats per a les empreses (la
possibilitat d’atendre un major nombre de
clients, cobrir noves tecnologies emer-
gents, realitzar noves activitats en mercats
amb uns costos laborals més baixos, etc.),
però també ha aguditzat la naturalesa de
la competència generant, per tant, noves
fonts d’amenaces. En aquest sentit, les
aliances estratègiques entre empreses han
estat una de les respostes empresarials més
habituals per fer front a aquestes oportuni-
tats i amenaces emergents en la recerca de
mecanismes per a generar i consolidar un
avantatge competitiu sostenible i, per tant,
de les fonts de creació de valor.
En aquest marc, la sessió que aquí es pre-
senta pretén incloure qüestions centrals d’a-
quest debat al voltant d’aspectes claus com
ara la tipologia i diversitat de les aliances
estratègiques a l’abast de les empreses, el
creixement empresarial per mitjà de la
col·laboració internacional (és a dir, la con-
templació de les aliances com a mitjà d’in-
ternacionalització dels seus participants), el
paper cabdal que hi juguen certs valors
com la reputació i la confiança entre les
parts en la gestió actual de la cooperació
entre empreses, i també els reptes que hi
afegeixen en aquest camp tant la gestió ac-
tiva de tota una cartera d’aliances d’una ma-
teixa empresa com fenòmens creixents i
complexos, com per exemple el de la inter-
culturalitat, que esdevenen bàsics sobretot
en l’establiment d’aliances entre socis de
països geogràfica i/o culturalment distants.
Per alimentar el debat sobre aquest tema
s’ha convidat a la Sra. África Ariño, profes-
sora del Departament de Direcció Estratè-
gica de l’IESE Business School, el Sr.
Esteban García-Canal, catedràtic de la
Universitat d’Oviedo, el Sr. Joan Anton Ca-
muñas, soci fundador i director de  CRS
Sports & Culture i professor associat de la
Universitat Autònoma de Barcelona, el Sr.
Lluís Chico Roca, soci director general de
Neos Surgery SL, i el Sr. Ignasi Biosca, con-
seller delegat de Laboratorio Reig Jofré.

Conferenciant:
Sr. Joan Enric Ricart, professor de l’IESE

Presentador:
Sr. Oriol Amat, vicesecretari de la Junta 
de Govern del Col·legi d’Economistes de
Catalunya

La indústria està vivint un procés accelerat
de canvi que provoca tancaments, deslo-
calització, moviments empresarials i altres
decisions que configuren o anticipen una
configuració industrial molt diferent de la
que ha dominat el segle XX. 

En aquestes circumstàncies sembla interes-
sant plantejar un exercici de prospectiva
sobre el futur de la indústria a Europa i en
particular a Catalunya. 

Per aquesta prospectiva s’han estudiat dife-
rents casos que podem classificar com a
èxit en l’adaptació a les noves realitats in-
dustrials. 

L’èxit es basa en una combinació de dos
aspectes importants i relacionats. Un pri-
mer aspecte és la innovació de l’empresa.
Els canvis requereixen innovar, ja que els
plantejaments incrementals són clarament
insuficients. Segon, aquesta innovació es
manifesta en el desenvolupament de nous
models de negoci.

La conferència consistirà en una primera part
teòrica sobre el concepte de model de ne-
goci, l’avaluació de models de negoci i el
seu impacte en la interacció competitiva. 

La segona part estarà integrada per uns qua-
tre o cinc casos en detall. La tercera part serà
un conjunt d’aprenentatges sobre els models
i casos estudiats per treure’n conclusions re-
ferents a la nova organització industrial per
confrontar el reptes de la indústria.

Coordinador:
Sr. Xavier López, Fundació ASCAMM

En els darrers temps, algunes empreses, a
través dels resultats aconseguits, han posat
de manifest que la innovació aplicada a la
generació de nous models de negoci és

una estratègia capaç de generar avantatges
competitius importants i sostinguts en el
temps.

Els canvis radicals en les regles del joc en sec-
tors tan madurs com el tèxtil, l’aviació comer-
cial i el mobiliari han donat com a resultat
empreses de gran èxit, que han esdevingut
clars referents en els seus sectors i que han
demostrat que la innovació no és només un
concepte tecnològic i que, a més a més, es
pot innovar i molt en activitats i sectors con-
siderats madurs o fins i tot en declivi.

Aquesta sessió té per objecte reflexionar
sobre com es generen aquests nous mo-
dels de negoci, en què es basen i quines
són les seves claus d’èxit.

Per parlar d’aquest tema hem convidat com
a ponents la Sra. Eugènia Bieto, sotsdirectora
general corporativa d’ESADE, el Sr. Enric
Casi, director general de Mango, el Sr.  Javier
Nieto, president de Santa&Cole i el Sr. José
Luis Manglano, conseller delegat de Tous.

Coordinadora:
Pilar Saldaña, Universitat Autònoma 
de Barcelona

L’empresa familiar està sotmesa a un procés
de transmissió de la propietat que provoca
la seva venda, la seva reorganització accio-
narial amb la sortida o la incorporació de
nous socis, el seu tancament i altres sorti-
des que és millor preparar amb bona co-
municació amb l’objectiu que la decisió
tingui el consens familiar. 

En aquestes empreses és important la gene-
ració que fa el canvi de propietat, la grandà-
ria de la família, la presència als mercats
bursàtils o l’existència d’un protocol. 

L’èxit es manifesta en la solidesa de l’em-
presa que garanteix la seva continuïtat en
el futur generant estructures de govern
tant a l’empresa com a la família.

Per parlar d’aquest tema hem convidat
com a ponents el Sr. Xavier Cottet, d’Indo,

La innovació estratègica: 
nous models de negoci

Conferència:
Competir amb model 
de Negoci

Gestió de la propietat de 
l’empresa. Empresa familiar

Tarda de 17.30 a 19.00 hores 
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el Sr. Antonio Gassó, conseller delegat 
de Gaes, i el Sr. Antonio Gallardo, vicepre-
sident de Laboratoris Almirall i president
de l’Associació Catalana de l’Empresa 
Familiar.

Conferenciant:
Sr. Amadeu Petitbó, director de la Fundació
Rafael del Pino

Presentador:
Sr.  Joaquín Trigo, director executiu 
de Foment del Treball

El passat mes de juliol es va aprovar una
nova llei de defensa de la competència
que ha dotat de nous poders la Comissió
Nacional de la Competència, organisme
que ha substituït el vell Tribunal de De-
fensa de la Competència.

Aquest fet tindrà dues conseqüències im-
portants:

D’una banda, a l’atorgar més importància a
l’anàlisi econòmica, reforça l’anàlisi de les
autoritats de defensa de la competència i
obre noves perspectives de treball per als
economistes.

Per altra banda, al reforçar les funcions de
l’autoritat de defensa de la competència,
forçarà les empreses a prendre més cura
amb relació al compliment de la llei. 

Al mateix temps, la introducció de figures
com ara la possibilitat de clemència dina-
mitzarà i intensificarà l’activitat de l’autori-
tat. També en aquest cas el paper de
l’economista guanyarà importància.

Aquesta doble direcció dels efectes de la
nova llei justifica un debat en què, al costat
dels juristes, hi participin els economistes
juntament amb les empreses amb l’objectiu
comú de conèixer l’abast de la nova llei.

Conferenciant:
Sr. Ricard Serlavós, professor d’ESADE

Moltes organitzacions de la nostra època
ocupen persones altament qualificades, les
quals fan la seva feina en condicions d’àm-
plia autonomia i disposen, a més, dels seus
propis projectes individuals de vida. 

Això es produeix, a més, en un context de
creixent diversitat d’orígens, cultures i acti-
tuds generacionals al si del capital humà.
Al voltant de les organitzacions, els mercats
laborals del talent es van fent alhora més
competitius i més globals. 

Alinear les expectatives i preferències de les
persones amb l’estratègia de les empreses es-
devé cabdal en aquests escenaris, i s’ha tornat
una feina cada vegada més complexa i difícil.
Noves maneres d’abordar la gestió de les
persones comencen a ser imprescindibles
en les organitzacions del coneixement. 

El seu denominador comú és una forta ten-
dència a la personalització de la relació
amb cada un dels empleats. En aquest con-
text, el paper dels directius esdevé més
transcendent. L’eficàcia motriu del coman-
dament jeràrquic es redueix. 

 Desenvolupar lideratges a l’interior de 
les organitzacions comença a ser un ob-
jectiu central. De quin tipus de lideratges
parlem? Com construir-los? Quins canvis
exigeixen en les organitzacions? Com ges-
tionar-los? Aquestes i d’altres són les pre-
guntes que serviran d’eix a la reflexió en
aquesta sessió, sota el format de conferèn-
cia col·loqui.

Conferència:
La nova llei de defensa de la
competència, els economistes 
i les empreses

Conferència:
Lideratge i gestió de persones
en les organitzacions
del coneixements

Coordinadora: 
Sra. Sofia Paz, Citilab

L’objectiu de la sessió és conscienciar els
responsables de les empreses dels avantat-
ges que suposa la digitalització en la mi-
llora dels seus processos. 

Es guanyarà en eficiència i això tindrà una
repercussió molt positiva en la competitivi-
tat i productivitat de les empreses.

A més, a partir del quart trimestre del 2009
les grans empreses hauran de facturar elec-
trònicament a l’Administració central, i
l’any 2011 l’obligació serà per a totes les
empreses.

El passat 6 de febrer de 2008 els ministeris
d’Hisenda i d’Indústria, Turisme i Comerç
van presentar el projecte Facturae, el format
de Factura Electrònica que han desenvolu-
pat de forma conjunta ambdós organismes.
Facturae és el primer model de factura elec-
trònica d’Europa amb accés lliure i garantit
per l’Administració. Segons les previsions
del govern, podria estalviar 15.000 milions
d’euros anuals a les empreses i podria aju-
dar a estalviar l’1,5% del Producte Interior
Brut.

Per parlar d’aquest tema hem convidat
com a ponents el Sr. Ignacio Miguel Gonzá-
lez, director del departament d’Informà-
tica Tributària de l’AEAT, i el Sr. Lluís
Sabarich, director de BS Factura del Banc
de Sabadell, i com a president ponent el Sr.
David Cierco, director general per al Des-
envolupament de la Societat de la Informa-
ció del Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç.

La factura electrònica
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En els darrers mesos s’ha produït un greu
empitjorament de les expectatives i de la
confiança dels col·legiats pel que fa a la
seva opinió sobre les economies catalana
i espanyola, palesant l’escenari més nega-
tiu des que s’elabora l’enquesta.

El 90,4% dels col·legiats que respon a l’en-
questa apunta que la situació actual de l’e-
conomia catalana és pitjor que fa un any,
mentre que el 8,8% assenyala que és igual
i només el 0,5% que és millor. Respecte a
l’enquesta del mes de febrer ha tingut lloc
un important augment dels economistes
que opinen que la situació s’ha deteriorat
i un descens significatiu dels que conside-
ren que o bé ha restat estancada o bé ha
millorat. Val a dir que aquesta tendència
baixista, que es ve produint des de principi
del 2007, s’ha intensificat en els darrers
mesos. El percentatge de col·legiats que as-
senyala en la present consulta que la situa-
ció actual és pitjor que la de fa un any s’ha
incrementat en 14,9 punts amb relació a
l’anterior enquesta, mentre que la propor-

ció dels que opina que s’ha produït una es-
tabilitat ha caigut en 13,4 punts i el dels
que indiquen que ha millorat s’ha reduït
en 1,5 punts. Cal remarcar que el pano-
rama actual és el més negatiu des que es
va iniciar aquesta enquesta, al principi de
l’any 2001.

En els darrers mesos també s’ha produït un
empitjorament en la situació econòmica
personal dels economistes. El 45,6% dels
consultats opina que la situació actual de la
seva economia personal és igual que fa un
any, el 40,6% creu que és pitjor i el 13,5%
apunta que és millor. 

En comparació a l’enquesta del mes de fe-
brer, ha augmentat en 7,8 punts el percen-
tatge dels que consideren que la seva
situació personal és ara més negativa, men-
tre que ha disminuït en 4,7 punts el dels
que apunten el contrari i en 2,9 punts el
d’aquells que assenyalen que no ha variat.
Tot i així, la valoració que fan els col·legiats
sobre la seva situació personal és més fa-
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Situació econòmica (primavera 2008)

vorable que la que realitzen sobre l’estat
general de l’economia.

La marxa de l’índex de confiança dels eco-
nomistes –que sintetitza el sentiment dels
col·legiats davant de la situació econò-
mica general, tenint present una gran di-
versitat de factors (evolució del PIB, clima
polític, inflació, preu del petroli, etc.)–
confirma l’empitjorament que des de fa
un any vénen experimentant les expecta-
tives i la confiança dels col·legiats davant
de la situació econòmica. La valoració que
els col·legiats realitzen de l’economia ca-
talana i de l’espanyola se situa, novament,
per sota del 5. Es puntua amb un 4,36
sobre un total de 10 a la primera i amb
un 4,52 a la segona, mentre que en la pas-
sada enquesta els valors van ser, respecti-
vament, d’un 4,78 i d’un 4,99. La caiguda
de l’índex corresponent a Catalunya ha
estat lleugerament menor que la del relatiu
a Espanya, per la qual cosa el diferencial
entre tots dos s’ha reduït en comparació al
passat.

Reproduïm les principals conclusions 
de la segona de les enquestes de si-
tuació econòmica corresponent
a l’any 2008, Situació Econò-
mica, Primavera 2008, que
entre el 13 de maig i el 11 de juny
tots els col·legiats van poder res-
pondre mitjançant la pàgina web
del Col·legi (a la web http://www.
coleconomistes.com també hi troba-
reu el text complet de l’informe).

En aquesta edició, un total de 953
col·legiats han contestat l’enquesta
(15,4% sobre la població
total), distribuïts de
la manera se-
güent. Segons
la seva con-
dició laboral,
assalariats:
51,2%, em-
presaris i/o
treballadors

Estat actual de l’economia

per compte propi: 41,7% i aturats: 7,1%.
Segons el sector d’activitats, serveis: 84,5%
(serveis a empreses i particulars: 52,1%),
indústria: 10,2%, i construcció: 5,2%.

A manera de titular podem dir: Les ex-
pectatives i la confiança dels econo-
mistes han empitjorat de manera
significativa i generalitzada en els
darrers mesos, la qual cosa s’inten-
sificarà de cara a finals d’any. D’al-
tra banda, el 81,5% dels col·legiats
creu que cal tornar a reivindicar el

paper de la indústria a Catalunya 
i els col·legiats creuen que

l’actual etapa de
d e s a c c e l e -
rac ió /cr i s i  
econòmica
superarà el
2008 i podria
allargar-se
més enllà del
2009.
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Situació econòmica catalana
“Creus que la situació actual de l’economia catalana ara és millor, igual o pitjor que fa un any?”

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

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

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

Pitjor 90,4 75,5 55,5 32,8 27,9 34,5 35 39 38,2 46,1 38,3 44,1

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

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(núm. de
respostes) (953)(1.026) (958) (972)(1.027)(1.044) (933) (867) (856) (853) (940) (943)

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

Millor 13,5 18,2 21 25,8 26,6 23,5 26,2 23,6 27 23,9 24 24,1

Igual 45,6 48,5 56,5 56,8 58,6 58,7 57,2 57,7 54,8 57,7 57 58,2

Pitjor 40,6 32,8 21,9 17,3 14,6 17 16,4 18,3 18 18 18,8 17,6

No tenen opinió 0,3 0,5 0,6 0,1 0,2 0,8 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(núm. de
respostes) (953)(1.026) (958) (972)(1.027)(1.044) (933) (867) (856) (853) (940) (943)

Situació econòmica personal
“Creus que la teva situació econòmica personal ara és millor, igual o pitjor que fa un any?
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En els darrers mesos s’ha produït un incre-
ment força significatiu de la preocupació
dels col·legiats pel preu del petroli i dels
carburants, la feblesa de la demanda in-
terna i l’atur. 

El primer d’ells fou apuntat pel 40,5% dels
economistes en la passada enquesta del
mes de febrer i ara és indicat pel 61%,
mentre que el segon va ser citat pel 22% el
febrer i en la present consulta és assenya-
lat pel 36,5%, i el tercer fou assenyalat, res-
pectivament, pel 5,1% i el 19,8%.

En sentit contrari, cal esmentar el descens
de la preocupació dels economistes per
les deficiències en infraestructures i co-
municacions, i, en menor mesura, per la
inflació, els costos laborals i la manca de
reformes estructurals. Val a dir que en la
majoria d’aquestes dificultats la davallada
en la problemàtica és fruit, bàsicament,
d’una major atenció dels col·legiats per
altres problemes més punyents que no
pas per haver-se solucionat aquestes difi-
cultats.

Entre la resta de problemes apuntats pels
col·legiats, cal destacar els relatius a tres
temàtiques. En primer lloc, la situació fi-
nancera de l’economia en sentit ampli
(manca de liquiditat, restricció dels crè-
dits, pujada dels tipus d’interès, etc.) i,
vinculat a això, l’estat del mercat immobi-
liari i de la construcció. D’altra banda, la
manca de confiança i credibilitat en l’ac-
tuació política. I, finalment, el dèficit fis-
cal que pateix Catalunya i les relacions
amb la resta de l’Estat (finançament, in-
versions, etc.).

El preu del petroli i dels carburants i la in-
flació són els principals problemes que té
actualment l’economia catalana. El pri-
mer, juntament amb la feblesa de la de-
manda interna i l’atur, són les dificultats
en què la preocupació dels economistes ha
augmentat més notablement.

Segons els col·legiats, el problema més im-
portant que té l’economia catalana és el
preu del petroli i dels carburants, qüestió
destacada pel 61% dels que responen la

consulta, seguit, de prop, per la inflació,
apuntat pel 56,2% dels economistes. La ter-
cera dificultat en importància són les defi-
ciències en matèria d’infraestructures i
comunicacions (46,9%), que tradicional-
ment ha encapçalat el llistat de problemes
del Principat. A continuació, s’ha d’esmen-
tar la feblesa de la demanda interna i la
manca de reformes estructurals, assenyalats,
respectivament, pel 36,5% i pel 32,1% dels
col·legiats. La resta de dificultats són citades
per menys del 20% dels economistes.
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Problemes de l’economia catalana
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Situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 l’actual situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola (0 = molt negativa; 10 = molt bona)”

% de col·legiats
Problemes 2008 2007 2006 2005

Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Tendència

61 40,5 26,3 21,3 19,6 42,7 63 42,5 65,2 49,4 31

56,2 65,4 23,9 27,9 34,5 52,4 51,7 58,8 35,5 39,5 38,7

46,9 72,4 79,2 77,7 76,4 67,1 62,9 66,1 62 62,1 63,5

36,5 22,0 22,1 13,8 12,9 9,3 6,3 10,2 10,5 12,7 12,8

32,1 35,7 51,5 54 51,9 44,4 37,4 41,6 41,9 39,5 43,8

19,8 5,1 7,3 5,9 5,6 6,1 7,3 7 9,4 10,2 13,9

12,2 13,4 17,4 15,3 10,8 5,3 5,4 3 5,7 15,6 23

9,4 13,9 20,6 25,9 24,7 23,9 19,5 20,7 22,1 23,6 24,9

5,7 7,9 10,5 15,6 18,3 15,6 18,8 18 19,2 18,8 20

Problemes de l’economia catalana
“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment l’economia
catalana?”

Preu del petroli
i caburants

Inflació

Infraestructures
i comunicació

Feblesa demanda
interna

Manca reformes
estructurals

Atur

Cotització
dòlar-euro

Costos laborals

Feblesa demanda
estrangera



Segons la majoria dels col·legiats, en els
propers mesos la situació econòmica em-
pitjorarà.

El 72,1% dels col·legiats creu que l’econo-
mia catalana empitjorarà en el segon qua-
trimestre de l’any (maig-agost), mentre que
el 25,0% assenyala que no es registraran
canvis i només el 2,6% preveu una millora.
Per tant, s’espera de manera majoritària un
deteriorament de l’economia del Principat
en els propers mesos.

L’índex de confiança dels economistes
confirma l’empitjorament de l’economia
catalana a curt termini. En aquest es manté
la tendència baixista iniciada l’estiu de
l’any passat. Es valora amb un 3,99 sobre
un total de 10 la situació de l’economia del

Principat a finals d’any (0,37 punts menys
que en l’actualitat) i amb un 4,12 la del
conjunt de l’Estat (0,40 punts menys). 

El diferencial entre els dos índexs seguirà
sent favorable per a Espanya, però es de-
nota una inèrcia a la reducció de la distàn-
cia entre ells si es compara la diferència
del mes de juny (0,16 punts) i la prevista
a les acaballes de l’exercici (0,13 punts).

Reivindicació del paper
de la indústria
El 81,5% dels col·legiats creu que actual-
ment cal tornar a reivindicar el paper de la
indústria a Catalunya, davant del 11,8%
que opina el contrari.

“Creus que cal tornar a reivindicar el
paper de la indústria a Catalunya?”

Duració de l’etapa 
de desacceleració/crisi
econòmica
Segons els col·legiats, l’actual etapa de
desacceleració/crisi econòmica superarà
el 2008, però no està clar quan temps més
durarà.

Hi ha pràcticament unaniminat sobre que
l’actual etapa de desacceleració/crisi eco-
nòmica superarà l’exercici 2008, però no
està clar si només s’allargarà l’any 2009 o
bé anirà més enllà. 

De fet, el 55,3% dels col·legiats creu que
durarà el 2008 i el 2009, alhora que el
40,3% opina que s’allargarà més enllà del
2009. Solament el 4,4% creu que només es
concentrarà en el 2008.

“Quant temps creus que durarà l’actual
etapa de desacceleració/crisi econòmica?”
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Millorarà 

Empitjorarà

Continuarà igual

No tenen opinió 

% de col·legiats

25,0

0,3

72,1

2,6

Sí No

% de col·legiats

No tenen opinió

6,7

81,5

11,8

Només l’any 2008 El 2008 i 2009

S’allargarà més enllà del 2009

% de col·legiats

4,4

55,3
40,3

Perspectives de l’economia catalana
“Creus que l’economia catalana millorarà,
continuarà igual o empitjorarà en el segon
quatrimestre (maig-agost) de l’any?”

Perspectives sobre l’economia en els propers mesos
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Desviació estàndard relativa a l'economia catalana (finals 2008): 1,4
Desviació estàndard relativa a l'economia espanyola (finals 2008): 1,4
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Perspectives de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 com estarà al final d’aquest any l’economia catalana i l’economia espanyola (0 = molt negativa; 10 = molt bona)”



Entre les mesures aprovades o que està
previst aprovar per fer front a l’actual
situació econòmica, els col·legiats
creuen que les que tindran un major
impacte positiu són l’ampliació de la
línia d’avals per a la titularització de
crèdits a petites i mitjanes empreses, i la
revisió trimestral de l’execució de l’obra
pública per tal de garantir el seu com-
pliment.

El 57,8% dels col·legiats opina que, de les
mesures que el govern espanyol ha apro-
vat o pretén aprovar, la que tindrà un
major impacte positiu en l’actualitat serà
l’ampliació de la línia d’avals per a la titu-
larització de crèdits a petites i mitjanes em-
preses (PIME) en 2.000 milions d’euros. 

Una altra mesura amb una incidència favo-
rable és la revisió trimestral del grau d’exe-

cució de l’obra pública per tal de garantir
el seu compliment en la totalitat, assenya-
lada pel 45,4% dels economistes. 

A aquestes les segueixen: l’opció que tin-
dran les empreses de sol·licitar la devolu-
ció mensual de l’IVA a partir del 2009, els
incentius fiscals per a la rehabilitació d’ha-
bitatges i la possibilitat que des del mes de
maig les persones que ampliïn el termini
de la seva hipoteca no pagaran despeses
fiscals, registrals i notarials associades al
canvi, mesures assenyalades, respectiva-
ment, pel 39,2%, el 34,3% i el 30,5% dels
col·legiats.

De les diverses mesures, les que tindran
menys impacte segons els economistes
són el “xec” de 400 euros i la supressió de
l’Impost de Patrimoni a partir de l’1 de
gener de 2008.

Impacte positiu de les mesures per afrontar 
la situació econòmica

“De les següents mesures que ha aprovat o pretén aprovar el govern espanyol per fer front a l’actual situació econòmica, quines creus
que són les que poden tenir un major impacte positiu en l’actualitat?”

Mesures % de col·legiats

Ampliació de la línia d’avals per a la titularització de crèdits a petites i mitjanes empreses (PIME) en 2.000 

milions d’euros 57,8

Revisió trimestral del grau d’execució de l’obra pública per tal de garantir el seu compliment al 100%. 45,4

Opcionalment, les empreses podran sol·licitar la devolució mensual de l’IVA a partir del 2009. 39,2

Incentius fiscals per a la rehabilitació d’habitatges. 34,3

Des del mes de maig les persones que ampliïn el termini de la seva hipoteca no pagaran despeses fiscals, registrals 

i notarials associades al canvi. 30,5

Supressió de l’Impost de Patrimoni a partir de l’1 de gener de 2008. 27,0

“Xec” de 400 euros (disminució de les retencions) per a assalariats, pensionistes i autònoms 

a partir del mes de juny del 2008 12,5
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El Màster està pensat per a economistes i altres titulats universitaris que vulguin
conèixer a fons els impostos vigents actualment i, en particular, va adreçat 
als llicenciats de nou que vulguin especialitzar-se en aquesta matèria.
Al Màster es donarà una experiència pràctica adequada per poder exercir 
com a assessor fiscal. 

Borsa de treball i pràctiques professionals
Els assistents que ho sol·licitin s’incorporan a una Borsa de treball del Col·legi 
per accedir a les ofertes de treball en assessorament fiscal i per a la realització 
de pràctiques en despatxos professionals.

Barcelona

D’octubre de 2008 
a maig de 2009

Màster
d’Especialització Tributària
Formació i perfeccionament per a l’exercici com a assessor fiscal

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

20a Edició

Homologat pel REAF

A Aula
d'Economia

A Aula
d'Economia

A

A Aula
d'Economia

A AulaAula
d'Economiad'Economia

A

A Aula
d'Economia

A

Aula
d'Economia

Coordinador:

Josep M. Coma
Economista, assessor fiscal

Professorat:

Economistes-assessors fiscals
amb àmplia experiència 
professional, caps de Servei 
i inspectors de l’Administració
Tributària i del Departament
d’Economia i Finances 
de la Generalitat

Borsa de treball
i pràctiques 
professionals 
voluntàries.



Notícies

El VIII Congrés Nacional d’Economia 
se celebrarà a Saragossa

“Mercats Globals i Innovació Econòmica” és el lema d’un Congrés que reunirà a
la capital aragonesa un miler d’economistes. Serà els dies 19, 20 i 21 de novembre,
i en la cita es dissenyaran les estratègies de futur per mantenir el progrés del país.

El Col·legi d’Economistes d’Aragó és l’en-
carregat d’organitzar, juntament amb el
Consell General de Col·legis d’Economistes
d’Espanya, el VIII Congrés Nacional d’Eco-
nomia. Un esdeveniment que se celebrarà
a Saragossa, al novembre, i en què s’abor-
daran els principals reptes del sector.

El lema proposat per a l’esdeveniment és
“Mercats globals i innovació econòmica”.
Amb aquest es pretén que els assistents re-
flexionin sobre la internacionalització. Un
fet que afecta tots els agents econòmics i
que té repercussió en l’àmbit comercial, en
el financer i fins i tot en el mercat de tre-
ball. D’altra banda, es vol que aquest Con-
grés sigui un fòrum sobre innovació, un
element imprescindible per competir en
aquesta economia que surt a l’exterior i
que s’entremescla amb la d’altres països.
Assumptes que es treballaran des d’un
àmbit purament econòmic i també des de
la perspectiva més empresarial i propera al
ciutadà. Els organitzadors no volen que el
VIII Congrés Nacional d’Economia sigui

una cita tancada per a economistes, sinó
que els organitzadors pretenen oferir un
acte obert, una oportunitat perquè acudei-
xin professionals d’altres sectors i ciutadans
en general. L’economia afecta a tothom. 

Així, s’han organitzat quatre àrees de treball
que versaran sobre la internacionalització de
l’economia espanyola, la situació financera,
l’energia, el medi ambient i la innovació.

Internacionalització. Els darrers anys l’eco-
nomia espanyola ha estat protagonista d’un
doble procés en aquest terreny. Encara que
les exportacions han crescut sistemàticament
amb força, les importacions han augmentat
més, cosa que obliga a preguntar-se pels
problemes de competitivitat que puguin
estar sorgint. Al mateix temps, hem assistit
a una creixent internacionalització de moltes
empreses espanyoles i a l’aparició de les
primeres multinacionals del nostre país. Per
tant, s’han d’estudiar les repercussions que
aquests assumptes puguin tenir en el futur, i
traçar les línies adequades per aconseguir el

progrés econòmic atenent a tots els factors.
Situació financera. L’aparició l’estiu passat
d’una crisi financera, localitzada inicialment
als Estats Units, ha provocat destacades con-
seqüències arreu del món. Un fet que planteja
nombrosos interrogants. El primer d’aquests
és avaluar la situació que es viu a Espanya
i a la resta de mercats financers internacio-
nals el present any 2008. També és necessari
avaluar què passarà els propers anys, així
com comprovar si els mecanismes de su-
pervisió estan funcionant correctament.
Energia i medi ambient. El creixement dels
preus del petroli i altres fonts energètiques
obliga a estudiar les conseqüències que
l’escassetat de les energies tradicionals tin-
dran en les economies dels diferents paï-
sos. Qüestions que s’han d’analitzar des de
l’òptica de protecció del medi ambient i
amb la mirada posada en el canvi climàtic.
Innovació. El progrés econòmic ve donat
per la capacitat que tenen els països avançats
d’introduir innovacions contínues en pro-
ductes i processos productius, fet que
obliga a pensar en dues qüestions: per una
banda, el capital humà i la formació com a
base per a la innovació i, d’altra banda, les
despeses en I+D+I com a elements necessa-
ris per a la incorporació al procés productiu.

Juntament amb aquestes ponències es des-
envoluparan un conjunt de taules rodones
en les quals s’analitzaran qüestions més
concretes i, al mateix temps, noves en la
tradició dels estudis d’economia (Anàlisi de
la premsa econòmica a Espanya; Economia
de la immigració; Processos de reestructu-
ració empresarial; Economia de la cultura
i de les indústries culturals; Economia del
futbol; Demografia empresarial).

Hi haurà espai, a més, per al pla pràctic i
estrictament professional. En el Congrés es
parlarà d’auditories, d’assessorament fiscal,
dels aspectes comptables i fiscals de l’I+D,
de l’elaboració de comptes i responsabilitat
social corporativa, entre d’altres.

Per a qualsevol informació: 
Tels.: 976 281 356 - 629 568 391



El Consell General dels
Col·legis d’Economistes
i Registre d’Economis-
tes Auditors, elegit de
nou pels comptables i
auditors europeus de la
EFAA (European Fede-
ration of Accountants
and Auditors for SMEs)

A l’Assemblea General de la EFAA, cele-
brada el dia 23 de maig de 2008, a Copen-
hague, es va celebrar les eleccions con-
vocades per elegir el president i els cinc
vocals del Consell Directiu.

Com a resultat d’aquestes eleccions, D. Fe-
derico Diomeda (ADC, Itàlia), va ser con-
firmat com a president de la EFAA per als
dos propers anys, i també van resultar ele-
gits, per al mateix període, els cinc vocals
del seu nou Consell Directiu:
– Geoffrey Britton (AAPA, Gran Bretanya),

reelegit.
– Caisa Drefeldt (FARSRS, Suècia), Nou vocal.
– Manuel Hernando (CGCEE, Espanya),

reelegit.
– P. Hans-Michael Korth (DStV, Alemanya),

nou vocal.
– Mogens Olsen (FRR, Dinamarca), reelegit.

Econoblocs 
Blocs més llegits
Els econoblocs segueixen animats i cada cop són més els economistes que hi
participen, ja sigui creant i mantenint els seu propi bloc com també aportant co-
mentaris. El resum d’activitat ens porta unes dades certament reeixides. Actual-
ment hi ha 93 blocs publicats (cosa que representa un augment de 34 respecte a
l’últim cop) i els comentaris han arribat a la xifra de 152 (51 més).

Quant als blocs més valorats durant aquest últim mes, destaquem:
– El cost de la no Barcelona, Francesc Santacana

“Acabo de llegir un article sobre “Londres i París, les ciutats rivals” (The Econo-
mist 15/03/08) que he trobat d’interès per aplicar algunes de les conclusions a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Molts comentaristes pensen que Londres, actualment, ha avantatjat de llarg París
com a “ciutat global”. Entre les raons esmentades destaquen: la desregulació
dels serveis financers; la millora de la imatge de la ciutat amb importants inver-
sions, públiques i privades, en els sectors culturals; les polítiques d’innovació;
l’arquitectura d’avantguarda; l’atracció de talent [...]”

– El sorprenent problema de l’aigua. Un exemple que es pot repetir,
Francesc Raventós
“El problema de la sequera actual i de la manca d’aigua és de tal magnitud que
el que exigeix en aquests moments és trobar solucions eficaces immediates, la
qual cosa no treu que hem de començar a reflexionar sobre què és el que ha
passat i prendre mesures perquè no es pugui repetir en el futur.
Com és possible que s’hagi arribat a aquesta situació? Com és possible que an-
teriorment haguem tingut sequeres semblants i no s’hagin pres les mesures su-
ficients? Segurament algunes pluges oportunes “van resoldre” de cop el
problema, i ja no se’n va parlar més.”

– Hi ha crisi, Matías Vives
“Et lleves un bon dia, i sense saber ben bé per què, algú ha decidit que hi ha
crisi. Tu no entens molt bé d’on ve la crisi, però hi és.
Comences a familiaritzar-te amb paraules com recessió, inflació, atur, etc., però
segueixes anant a treballar com cada dia, dediques algun temps a esbarjo, men-
ges, dorms... Això sí: hi ha crisi.
Llavors, però, obres el diari al matí i veus com s’hi combinen notícies aparent-
ment contradictòries. Per una banda, la gran crisi, i per l’altra beneficis rècord
de pràcticament totes les empreses importants del país. De fet, sembla que si
els beneficis no creixen per sobre del 20-30% anual, és pràcticament com si no
haguessin crescut [...]”

Per la seva banda, els blocs més llegits durant els darrers mesos han estat:
– El problema de l’aigua. Fins quan, Llorenç Birba
– El cost de la no Barcelona, Francesc Santacana
– Europa ¿está reaccionando o está a la espera?, Ramón Morata

Aprofitem l’avinentesa per continuar animant-vos a aportar el vostre coneixement
i opinions a través dels blocs que el Col·legi posa a la vostra disposició a blocs.cole-
conomistes.com, i esperem retrobar-vos de nou en la propera revista. Fins aleshores.
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El passat 10 d’abril el Consell Directiu del
Registre d’Economistes Auditors (REA) va
elegir Carlos Puig de Travy (actual presi-
dent del Comitè de Normes i Procediments
del REA) vicepresident del REA. El Registre
d’Economistes Auditors és un òrgan espe-
cialitzat que depèn del Consell General de
Col·legis d’Economistes d’Espanya i que
s’encarrega de representar els economistes
auditors, vetllar per la professió d’auditoria
i col·laborar amb tots els altres reguladors
(ICAC, CNMV, Banc d’Espanya, Direcció
General d’Assegurances, etc.) en els temes
relacionats amb l’auditoria en el seu sentit
més extens.

Carlos Puig de Travy és llicenciat en Cièn-
cies Econòmiques, auditor de comptes,
membre del REA i del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya (CEC). Va iniciar la
seva carrera professional a Touche Ross
(avui Deloitte Touche) l’any 1983. Poste-
riorment va ocupar el càrrec de Controller
General en el segon grup industrial es-
panyol més important. I l’any 1990 va fun-
dar una companyia d’auditoria  que el
1997 va entrar a formar part de la xarxa
internacional Horwath. Actualment ocupa
el càrrec de soci director de l’oficina de
Barcelona i el de conseller delegat de la
firma en l’àmbit nacional. A Espanya, Hor-

Opina que el moment actual que viu l’au-
ditoria és d’especial importància, ja que
després dels escàndols que es van produir
fa pocs anys a nivell internacional, s’ha
produït una revolució en l’àmbit de l’audi-
toria de comptes en particular i en la trans-
parència de la informació financera en
general. Això exigeix que el REA hagi
d’estar exercint un paper molt actiu dins
de la professió, ja que representa un nom-
bre molt important d’auditors (principal-
ment petits i mitjans) que necessiten
suport de tot tipus (tècnic, institucional,
formatiu, etc.) i el més important, que de-
fensin els seus interessos davant els de les
grans auditores que, amb els grans mitjans
de què disposen, intenten dominar la pro-
fessió i el mercat.

Carlos Puig creu que els reptes del REA
per al futur són molts però el principal és
el d’afavorir la qualitat dels auditors de la
seva organització. La qualitat s’aconse-
gueix a través d’una organització ade-
quada de l’auditor, és a dir, que estableixi
uns sistemes de control de qualitat in-
terns (adequats a la seva dimensió) i po-
sant els mitjans materials necessaris per a
la realització del seu treball. 

En aquests aspectes el REA exerceix un
paper essencial, ja que els petits i mitjans
auditors necessiten rebre de la seva cor-
poració l’ajuda necessària que els faciliti
la implantació d’aquests sistemes de con-
trol i sobretot el seu funcionament ade-
quat. El control de qualitat dels auditors
ha d’assegurar que es compleixen les
normes d’auditoria i les normes d’ètica de
la professió. Amb aquest objectiu, el REA
assumeix el paper de divulgar i formar en
aquestes normes els membres de la seva
corporació.

Finalment, opina que el futur que es pre-
senta als auditors és una regulació molt
més extensa i completa (l’adopció de les
normes internacionals d’auditoria prevista
per al 2010) i que sens dubte requerirà
un enorme esforç d’adaptació. 

En aquest sentit recorda que el REA es va
anticipar al futur publicant una guia d’au-
ditoria que està en la línia de les normes
internacionals d’auditoria i que contri-
bueix a aquells que la estan aplicant a
adaptar-se amb gran facilitat a les normes
que haurem de seguir el 2010. “Ser pio-
ners en aquesta línia d’actuació (avenços
en les regulacions d’auditoria) no és res
nou per al REA, ja que des de la seva crea-
ció (1982) ha tingut un paper molt actiu
i tots recordem els butlletins de color ta-
ronja, que eren pràcticament les úniques
normes d’auditoria rigoroses que van
existir fins la publicació, l’any 1990, de
les primeres normes tècniques d’auditoria
de l’ICAC.”

wath està dins de les deu grans firmes
d’àmbit espanyol i la novena d’àmbit in-
ternacional.

Durant la seva vida professional ha com-
paginat el treball amb l’exercici de di versos
càrrecs en diferents institucions: conseller
de la Junta de Govern del CEC; vocal del
CNEP del CEC; conseller del Consell Di-
rectiu de la Secció del REA a Catalunya;
membre del Grup de treball de l’ICAC per
a l’elaboració de les Normes Tècniques
d’Auditoria; membre del Tribunal per a
l’examen d’accés al ROAC; president del
Comitè de Normes i procediments del REA;
vicepresident del Consell Directiu del
REA; membre de la Comissió de Normes
Tècniques d’Auditoria per al Sector Públic
de la Fundació FIASEP; i membre del Co-
mitè d’audit & assurance de Horwath In-
ternacional.

Ha realitzat activitats de docència en uni-
versitats, principalment en Màsters d’Audi-
toria de Comptes. Ha estat coautor de
diversos llibres i publicacions, ha escrit
gran quantitat d’articles dins de l’àmbit de
l’auditoria i de la comptabilitat i ha parti-
cipat com a ponent en molts congressos
relacionats amb l’àmbit de l’auditoria i la
comptabilitat.

Carlos Puig de Travy, escollit vicepresident 
del Registre d’Economistes Auditors



Premi XII edició Juan Carlos I d’Economia 
a l’economista Joaquim Muns Albaixech, 
Col·legiat de Mèrit del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya
S’ha concedit el premi Rei Juan Carlos I d’Economia a l’economista Joaquim
Muns Albaixech, col·legiat de Mèrit del Col·legi d’Economistes de Catalunya i
que també va ser president del Comitè de Normativa i Ètica Professional
(CNEP).

Joaquim Muns és catedràtic d’Organització Econòmica Internacional de la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarial de la Universitat de Barcelona i va ser
membre del Consell Econòmic constituent de la Universitat Pompeu Fabra (1990-
94) i de la Junta Consultiva del rector de la Universitat de Barcelona (2000-04).
Així mateix, ha estat director executiu del Fons Monetari Internacional (1978-80)
i del Banc Mundial (1980-82), i també membre del Consell de Govern del Banc
d’Espanya entre el 1994 i el 2004. 

Entre l’any 1987 i el 1989 va ocupar un escó de diputat al Parlament Europeu, on
va exercir de vicepresident de la delegació de l’Eurocambra per a les relacions
amb Amèrica del Sud.

Aquest premi, instituït l’any 1986 per la Fundació José Celma Prieto, és un reco-
neixement a la trajectòria científica o personal de personalitats espanyoles o lla-
tinoamericanes en l’àmbit de l’economia i s’atorga de forma bianual. 

El president del jurat és el governador del Banc d’Espanya.

Visita de la Comissió
d’Organització 
i Sistemes d’Informació
del CEC a la Fundació
per a la Innovació 
i la Productivitat (OSI)

Va ser un acte reduït on la Fundació per a
la Innovació i la Productivitat, amb seu a
Manresa, i com a Patró principal, Microsoft,
va rebre els representants de la Comissió i
vam posar en comú aspectes sobre com
les noves tecnologies afavoreixen la pro-
ductivitat professional. Durant la reunió
vam comentar les característiques de l’“In-
formation Worker/KnowledgeWorker”, les
tecnologies de productivitat (iProductivitat)
i vam debatre sobre la necessitat i la im-
portància del seu ús en les organitzacions.



L’organització dels 
Economistes a Espanya
crea el Registre d’Ex-
perts en Comptabilitat 
i Informació Financera
El Consell General de Col·legis d’Econo-
mistes d’Espanya va aprovar la creació del
registre d’“Economistes Experts en Compta-
bilitat i Informació Financera” (ECIF).

Aquest registre –creiem que de gran interès
tant per als economistes que es dediquen
a l’àmbit de l’activitat professional com per
a aquells que estan desenvolupant la seva
feina en empreses i/o administracions pú-
bliques– neix amb el propòsit de servir de
canalitzador i punt d’unió entre les diverses
activitats de l’economista i la seva relació
amb la informació financera en general i la
comptabilitat en particular.

Des de fa uns anys, amb l’adopció per part
de la Unió Europea de les NIC i NIIF, el seu
trasllat al nostre marc jurídic legal, unit a la
importància creixent que els temes de comp-
tabilitat i informació financera tenen en tots
els àmbits econòmics i empresarials aconse-
lla donar-li forma al que era un fet en el si
de l’organització dels economistes a Espanya.

És per això que des del seu inici aquesta
comissió o registre, de caràcter transversal,
es dedicarà bàsicament al tractament, estudi,
anàlisi, emissió d’informes tècnics, formació,
emissió d’opinions i estructura de tots els
aspectes relacionats amb la comptabilitat i
informació financera que afectin o siguin
prioritaris en cada moment per a la nostra
professió, en tots els seus àmbits d’activitat.

Per formar part del registre d’experts i, per
tant, poder-se acollir a tots els seus serveis
i activitats, caldrà omplir una fitxa d’admis-
sió i acreditar ser col·legiat en algun dels
Col·legis d’Economistes d’Espanya. En el
moment de registrar-se es tindrà dret a:
– Posseir un número de Registre com a

“Expert en Comptabilitat i Informació Fi-
nancera”.

– Utilitzar tots els serveis de l’ECIF i parti-
cipar en totes les activitats del mateix.

– Utilitzar el logo de l’ECIF en tots els seus
escrits i targetes.

– Realitzar dues consultes anuals sobre
comptabilitat i informació financera total-
ment gratuïtes.

La quota d’afiliació a l’ECIF ascendirà, úni-
cament, a 20 euros anuals per cobrir les
despeses mínimes de gestió. Aquells eco-
nomistes ja inscrits en algun dels següents
òrgans especialitzats del Consell d’Econo-
mistes: REA, REAF, REFor i RASI, estaran
exempts de la quota esmentada. 
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Acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi

El passat 21 d’abril, la Generalitat de Catalunya va fer l’acte de lliurament de la
Creu de Sant Jordi a 24 personalitats i 9 entitats que s’han destacat pels serveis
prestats a Catalunya en la tasca de defensa de la seva identitat i de restauració
de la seva personalitat o més generalment en el pla cívic i cultural. Entre aquests
hi ha els següents col·legiats:

Altres col·legiats distingits amb aquest guardó han estat:

Jacint Ros (Barcelona, 1934)

Col·legiat de Mèrit del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya. Per les seves
aportacions rellevants en matèries com
el comportament de l’estalvi o l’econo-
mia catalana en el seu conjunt, a més
de camps específics com el dèficit fis-
cal i l’estructura empresarial, especial-
ment en la petita i mitjana empresa. 

I també per una reconeguda tasca do-
cent i la preocupació per tal que els
coneixements econòmics arribin a la
societat de la manera més entenedora.

Mercè Sala (Barcelona, 1943-2008)

Col·legiada de Mèrit del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya. Per la vàlua de
la seva contribució, sobretot des del
punt de vista institucional, a la vida de-
mocràtica, el progrés social i el desen-
volupament de Barcelona, Catalunya i
el conjunt de l’Estat. 

La seva reconeguda capacitat de treball
s’ha concretat, entre altres càrrecs, en
la presidència de Renfe durant cinc
anys i, actualment, del Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya.

Joaquim Muns, 1984
Fabián Estapé, 1990
Josep Maria Bricall, 1994
Llorenç Gascón, 1994
Francesc Cabana i Vancells, 1998

Josep Lluís Sureda, 2004
Antoni Serra i Ramoneda, 2005
Josep Subirats i Piñana, 2005
Andreu Mas-Colell, 2006
Narcís Serra i Serra, 2006



– Magí Pont Mestres, premi a l’excel·lència
acadèmica in memoriam.

– Yulia Kasperskaya, premi a la tesi doctoral.
– Abacus SCCL, premi a les bones pràcti-

ques en informació financera.

Els Ajuts a la recerca ACCID es concedeixen
amb l’objectiu de promoure la recerca en
comptabilitat i direcció d’empreses a Cata-
lunya. Es concedeixen tres ajuts, cadascun
d’ells dotat amb 3.000 euros. En aquesta
edició, els ajuts s’han concedit a:
– Ane Elixabete Ripoll, per l’estudi El model

d’eficiència del sector aeroportuari.
– Núria Arimany i Carme Viladecans, per la

proposta Estudi dels dos nous estats
comptables: ECPN i EFE.

– Montserrat Llobet, per l’estudi Indica-
dors universals de Responsabilitat Social
de les Organitzacions (RSO) de l’àmbit de
treball.

Els Premis ACCID-ÒMNIUM tenen com a
objectiu principal reconèixer l’entitat i el
docent/investigador que s’hagin distingit
per la potenciació i l’ús del català. 

Els premiats d’aquesta edició han estat:
– Josep Viñas i Xifra
– Grup Freixenet

V Edició dels premis i ajuts a la recerca ACCID 
i III edició dels premis ACCID-ÒMNIUM

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Di-
recció (ACCID) va celebrar, el passat dia 12
de juny, la V edició de l’acte de Lliurament

dels Premis i Ajuts a la recerca ACCID i la
III edició dels Premis ACCID-ÒMNIUM al
Palau del Lloctinent (Seu de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó).

Premiats de la V edició dels Premis ACCID
i la III edició dels Premis ACCID-ÒMNIUM

Els Premis ACCID es lliuren en reconeixe-
ment a les tasques realitzades a Catalunya
en l’àmbit de la informació financera a pro-
fessionals, acadèmics i entitats públiques o
empreses privades. Els premiats en aquesta
edició han estat:
– Antoni Brufau Niubó, premi a la trajectò-

ria professional.



Ara farà 3 anys que vostè presideix el
Registre d’Economistes Auditors de
Catalunya, una entitat que va néixer
fa 25 anys. Quina és l’activitat princi-
pal del REA i quins motius impulsaren
la seva creació?
El REA és la corporació professional repre-
sentativa dels economistes auditors i va ser
creat el 1982. Malgrat això, el desenvolupa-
ment més important es va produir a partir
de l’aprovació de la Llei d’Auditoria de
Comptes l’any 1988.

L’activitat professional d’auditor de
comptes sembla que ha adquirit en els
últims temps una independència total
de la professió de l’economista. És re-
alment així? Com veus, a curt i a mitjà
termini, la activitat professional de
l’auditor a Catalunya i/o a Espanya?
El nostre ordenament jurídic considera
l’auditoria de comptes com una activitat i
no com una professió. Per això, les signa-
tures d’auditoria acostumen a ser multidis-
ciplinàries. El desenvolupament d’aquesta
activitat vindrà marcada sense cap mena
de dubte per les auditories del sector pú-
blic, atès que actualment a Espanya no
s’auditen ni el 20% de les entitats locals,
que tenen cada cop més recursos.

El 10 d’abril el REA Catalunya va cele-
brar el seu 25è Aniversari dedicant
tota la Jornada als professionals au-
ditors. Com es va organitzar la jor-
nada i quines són les temàtiques que
es van tractar?
La Jornada va ser un gran èxit de partici-
pació. Vam crear un Comitè d’Organització
format per membres del Comitè Directiu
del REA Catalunya i professionals del
Col·legi d’Economistes de Catalunya. La
Jornada es va dividir en dues parts, al matí
va ser de Portes Obertes i va consistir en
l’exposició de les eines que el REA posa a
disposició dels economistes auditors (Guia
d’Auditories, Programes informàtics, etc.).
A la tarda, vam celebrar una Jornada de

Treball en la qual vam celebrar tres ses-
sions: Impactes del NPGC, Control de
Qualitat i Implicacions fiscals del NPGC. I,
finalment, a la nit, vam celebrar un sopar
commemoratiu dels 25 anys.

Al llarg d’aquests 25 anys, es podria
afirmar que l’activitat professional  de
l’auditor ha sofert una evolució? En
quin sentit?
Evidentment, l’activitat ha anat evolucio-
nant en la mateixa mesura que ho ha fet la
societat, per la qual cosa avui l’auditoria és
una activitat plenament consolidada, al ser-
vei de la societat i que ofereix bases d’infor-
mació fermes i segures que contribueixen
a estimular el desenvolupament econòmic
de les societats avançades.

Quin és el model de despatx estàndard
que forma part del REA i quins canvis
podrien patir amb la nova Llei de So-
cietats Professionals?
Seria una societat d’auditoria petita i mit-
jana, però amb un segell de qualitat que li
atorga la pertinença al REA. La Llei de So-
cietats Professionals per a les signatures
d’auditoria és una llei subsidiària de la Llei
d’Auditoria de Comptes i, per tant, els can-
vis vindran per les activitats multidisciplinà-
ries que poden desenvolupar més que no
pas per l’auditoria en si mateixa.

D’altra banda, des del REA oferiu un
variat ventall de serveis als vostres
membres, quins són els més valorats i
per què?
A més dels Comitès de Normes i Procedi-
ments, Formació i Ètica Professional, Con-
trol de Qualitat, el REA complementa
l’activitat amb: informació i assistència tèc-
nica, assessorament jurídic, publicacions,
aplicació informàtica, pòlissa d’assegu-
rança de responsabilitat civil professional,
bossa de treball, etc.

En quina mesura ha afectat o està
afectant als auditors l’adaptació del
NPGC a les empreses?
Ha estat un gran repte que ha exigit als
professionals un gran esforç, atès que, a més
d’adaptar-se a la nova normativa i aplicar-la,
han d’explicar-la i facilitar-ne la seva im-
plantació a les empreses.

La desacceleració econòmica no afecta
per igual tots els sectors d’activitat.
Com es viu aquesta situació des del
punt de vista de l’auditoria?
Ha suposat un augment de treball per a
l’auditor, ja que en els concursos de credi-
tors la pròpia llei estableix que un dels ad-
ministradors concursals ha de ser un
economista o un auditor de comptes.

Elvira García
Gabinet de Premsa Col·legi d’Economistes
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Entrevista

Entrevista a Emilio Álvarez



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

Jornada de Portes Obertes. Sessió sobre Adaptació a la Llei de
Societats Professionals.

Jornada de Portes Obertes. Exposició de les eines a disposició
dels economistes auditors perquè puguin realitzar les auditories
de forma eficient i eficaç minimitzant els seus riscos.

Jornada de Portes Obertes. Exposició de les eines a disposició
dels economistes auditors perquè puguin realitzar les auditories
de forma eficient i eficaç minimitzant els seus riscos.

Reunió del Consell Directiu del Registre d’Economistes Auditors
d’Espanya a Barcelona

Inauguració de la Jornada de Treball al Banc de Sabadell. Sessió de treball Jornada Tècnica. Control de Qualitat, a càrrec
del Sr. Càndido Gutiérrez, sotsdirector general de Control Tèc-
nic de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i la Sra.
Cristina Gil, vicepresidenta de la Secció del Registre d’Econo-
mistes Auditors de Catalunya.

Sessió de treball Jornada Tècnica. Implicacions fiscals del
NPGC, a càrrec del Sr. José Antonio López-Santacruz, sotsdi-
rector general d’Impostos sobre les Persones Jurídiques del
Ministeri d’Economia i Hisenda i Sr. Emilio Álvarez, president
de la Secció del Registre d’Economistes Auditors de Catalunya.

Aperitiu previ al Sopar Commemoratiu del 25è Animersari. Parlament del degà del CEC, Sr. Artur Saurí, en l’acte 
inaugural del Sopar Commemoratiu del 25è Aniversari.

Intervenció del Sr. Manuel Hernando, secretari general 
del REA en el Sopar Commemoratiu.

Intervenció del Sr. Efrén Álvarez, president del REA 
en el Sopar Commemoratiu.

Reconeixement a antics presidents del Registre d’Economistes
Auditors d’Espanya. Sr. Francisco de Quinto.

Reconeixement a antics presidents del Registre d’Economistes
Auditors d’Espanya. Sr. Jesús Betrian.

ANIVERSARI



En la seva llarga trajectòria i expe-
riència com a Titular del Registre
Mercantil XIV de Barcelona, podria
dir-nos si el format d’empresa que
s’inscriu a Catalunya és diferent del
de la resta d’Espanya?
A Espanya la majoria d’empreses que es
constitueixen tenen la forma de societats
limitades i anònimes, la resta té un format
marginal d’organització. Ara bé, caldria co-
ordinar esforços perquè la regulació no fos
tan absolutament fragmentada. Hi ha una
fragmentació legislativa entre la regulació
empresarial estatal i l’autonòmica que porta
a una alta ineficiència, i també existeix una
fragmentació entre la domèstica i la interna-
cional a la Unió Europea. Tot i que sembli
impossible, no hi ha cap registre de perso-
nes jurídiques paral·lel al civil, i hi hauria
d’haver dos registres, si s’identifiqués el re-
gistre de persones físiques i el registre de
persones jurídiques. Doncs no és així, el Re-
gistre mercantil és un dels registres en què
hi ha persones jurídiques, de manera que la
solució és ineficient. No s’estableix cap me-
canisme pel qual l’empresari individual tin-

gui limitada la responsabilitat sense haver
de constituir-se en societat.

Es pot identificar un sector d’activitat
majoritari en les empreses que es re-
gistren?
Bé, estem representats per tots els sectors
perquè l’avantatge de la forma anònima o
la limitada consisteix en què és una forma
polifuncional, serveix per a molts propò-
sits. Tots els sectors de l’economia estan re-
presentats. Qualsevol activitat econòmica,
fins i tot les civils, poden adoptar una fór-
mula. De les empreses que s’hi inscriuen,
pràcticament entre el 95% i el 99% són li-
mitades amb representació en tots els sec-
tors. El que passa és que hi ha sectors en
què hi ha altres formes de societat que són
atractives, per raons històriques o altres di-
fícils d’explicar, com per exemple els trans-
ports o el sector agropecuari.

Quina és l’aportació que fa el Registre
mercantil a la seguretat jurídica dels
negocis?
Nosaltres estem singularment preocupats
per dos aspectes, per una banda el control
preventiu de la legalitat i, de l’altra, l’aspecte
de publicitat. Quant al control preventiu de
la legalitat, es tracta de contribuir a desjudi-
cialitzar els problemes empresarials en la
mesura que, amb caràcter previ al sorgiment
d’una controvèrsia, el registrador controla la
legalitat dels documents mercantils i evita
posteriormement molts pleits. Aquest país
està enormement necessitat de l’estalvi de
controvèrsies jurídiques, entre altres coses
perquè els jutjats mercantils estan absoluta-
ment col·lapsats. Els acords socials s’utilitzen
en moltíssims pleits i en això contribuïm a
la seguretat jurídica, en el sentit que els
socis saben que això ha passat per un con-
trol legal i els tercers que consulten a la so-
cietat saben que poden comptar amb el que

diu el Registre sense fer comprovacions en
altres documents, donant més certesa dels
problemes empresarials i de les relacions ju-
rídiques empresarials. És un aspecte en què
cal aprofundir moltíssim. Hi ha qüestions tri-
vials com per exemple les convocatòries de
juntes, que es continuen fent judicialment i
no té sentit. S’hauria de desjudicialitzar gran
part de la vida empresarial en qüestions tri-
vials en què no actua el contenciós.
I en l’aspecte de la publicitat, per tal que
l’economia funcioni bé, cal que sigui trans-
parent. Aquest és un valor que fins i tot
m’atreviria a dir que té un rang constitucio-
nal. No hi pot haver una economia de mer-
cat si no té un grau de transparència, és a
dir, cal saber que les societats existeixen,
quins són els seus càrrecs, els seus adminis-
tradors, i quina és la publicitat financera,
els comptes que tenen dipositats, perquè
això permet un flux d’informació accessible
a tots en condicions regulades de preus
que permeten que funcioni un mercat de
competència perfecta. Qualsevol analista
econòmic del dret ho diu: no existeix un
mercat de competència perfecta –que és el
paradigma del mercat ideal– si no existeix
un flux d’informació suficient en aquestes
condicions. Aquests dos valors, el control
preventiu de la legalitat i el de la publicitat,
són els que serveix el Registre amb millor
o pitjor fortuna.

Com a representant d’Espanya a la
Unió Europea, està implantat el model
de Registre mercantil a altres països?
Sí, he estat president i vicepresident de l’as-
sociació de registradors europeus. El
model de registre és un model universal,
no hi ha països –ni tan sols en economies
en via de desenvolupament o en antigues
economies socialistes– que no estableixin
algun tipus de registre. En aquest punt, la
regulació està substancialment harmonit-
zada. Tots els països de la Unió Europea
han de tenir un registre. La publicitat que
dóna el Registre ha de ser la mateixa en
tots els països amb efectes equivalents en
uns i altres, per tant en tots els països de la
UE, perquè aquest és un requisit de la pri-
mera Directiva de societats de la Unió Eu-
ropea que versa sobre el Registre mecantil,
fet significatiu, per altra banda.

Quina és la visió de l’empresa espa-
nyola respecte a l’europea pel que fa
als deures i les obligacions fiscals?
És una pregunta molt àmplia. Un percen-
tatge altíssim són petites i mitjanes empre-
ses i, per tant, quant al disseny econòmic,
la representativitat de les petites empreses
a Espanya és molt més elevada. Nosaltres,
per exemple, tenim un volum de capitalit-
zació borsària menor i les nostres societats
cotitzades, tant en número com en profun-
ditat, són molt menors que en altres països.
Queda pendent una gran tasca de perme-
tre que les societats mitjanes tinguin accés
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Entrevista

Entrevista 
a Luis Fernández del Pozo
Luis Fernández del Pozo (Madrid, 1962) és llicenciat en Dret i Ciències Econò-
miques i doctor en Dret Mercantil, Titular del Registre Mercantil XIV de Barce-
lona, membre del consell executiu de CIDDRIM, consultor extern del Banc
Mundial, ha impartit classes a diferents Universitats, és catedràtic contractat de
la Universitat de Catalunya i representant d’Espanya en diversos grups de treball,
congressos i certàmens internacionals de la Unió Europea.



als mercats de capitals i totes estan perju-
dicades, tant petites com mitjanes, per un
dèficit estructural de finançament. Això,
des del punt de vista econòmic, és el que
classifica una mica la singularitat del nostre
país. Per a les petites empreses es necessita
més simplificació.
I algú s’hauria d’atrevir a posar en pràctica
un principi que estableix la llei d’accés elec-
trònic dels administrats als serveis públics
que es va aprovar al final de la legislatura
passada. L’Estat no pot reclamar a l’empre-
sari dades que ja constin en altres registres
públics de l’Estat. És rídicul que cada llei
existent que reguli un sector de l’activitat
exigeixi llicències o autoritzacions quan les
dades ja consten en el Registre mercantil.
Nosaltres fins i tot com a registradors esta-
ríem disposats que ens imposessin la càrrega
que transmetre tota aquesta informació d’o-
fici de forma gratuïta a les administracions,
per evitar que l’administrador s’hagi de
donar d’alta per a una mateixa activitat en
quinze administracions diferents en tots els
nivells territorials. Aquí caldria recórrer al
principi de llibertat d’empresa, això és, que
algú pugui començar a treballar presentant
totes les dades de constitució en el Registre
i que siguin les administracions públiques
les que acudeixin al Registre mercantil a re-
collir les dades i no demanar-les de nou al
particular. Això fa que Espanya sigui un dels
països més ineficients de la UE pel que fa a
tràmits per a la posada en funcionament de
negocis. Ni tan sols ens han donat l’oportu-
nitat al Registre de contribuir a desburocra-
titzar aquest tipus de negocis. Una cosa tan
simple com les altes fiscals es podrien fer
d’ofici pel registrador amb el número d’i-
dentificació de les entitats; no m’estranya
que l’emprenedor pateixi tant en la fase
inicial de constitució de la societat.

Quins són els reptes de futur que es
plantegen des del Registre mercantil?
Nosaltres tenim diferents reptes. Un dels
objectius de l’Estat ha de ser la constitució
d’un Registre únic de persones jurídiques; no
té sentit que hi hagi un registre civil –que per
cert funciona de manera lamentable– i no n’hi
hagi cap altre, únic, de persones jurídiques.
Un altre repte és el de contribuir a la des-
judicialització de la vida mercantil. Hi ha
molts processos que per raons de tradició
es porten als jutjats però que no impliquen
contenció, és a dir, controvèrsia judicial, i
que s’haurien de sostreure del coneixe-
ment dels jutges, i pasar-los a altres autori-
tats públiques per no causar estralls en el
poder judicial.
En el moment actual, de mobilitat trans-
fronterera, on les societats migren com els
subjectes, hauríem de poder coordinar el
Registre amb altres registres europeus. I això
només és possible si es compleix el quart ob-
jectiu o repte, la informatització de les ofici-
nes. La nostra vocació seria quedar subjectes
en la seva integritat a la llei d’accés electrònic

dels administradors als serveis públics. Ente-
nem que som un servei públic i el que estem
demanant al govern en reiterades ocasions
és que ens consideri subjectes a la llei, per-
què l’actual regulació d’accés electrònic als
documents és molt més costosa i més lenta
que la que s’estableix per aquesta llei. Som
partidaris, en definitiva, de la informatització
global. Així, l’administrador podria avançar
moltes operacions des de casa seva o des
del lloc de treball habitual.

En aquest context de crisi, es nota que
s’ha rebaixat el nombre d’empreses
que es donen d’alta?
Per descomptat, un dels indicadors més re-
llevants que indiquen una època de crisi i
que serveix per indicar com va la formació
bruta de capital és la inscripció d’empreses
i, per contra, el número de situacions con-
cursals que entren en Registre als jutjats. Es
nota sobretot en l’últim trimestre, és un
índex molt fiable i rellevant.

La seva obra inclou 9 llibres i més de
60 articles publicats en revistes d’àm-
bit jurídic. Quins són els temes clau
que ha abordat a la seva obra?
A mi el que m’agrada són aquests camps
que, com diuen les meves filles, no inte-
ressen a ningú. M’agrada escriure sobre
coses que no tracta ningú, i no perquè
sigui original, sinó perquè considero que
la ciència avança en aquells “terrenys de
ningú”. En el meu cas, que tinc formació
de jurista i d’economista, m’he adonat que
hi ha una sèrie de temes que els juristes
diuen que són dels economistes, i els eco-
nomistes diuen que són dels juristes. Crec
que falten preocupacions transversals, 
crec que el sistema educatiu hauria d’afa-
vorir els estudis transversals, però els plans
d’estudis estan dissenyats de tal manera
que hom no estudia un tema que no està
dins del pla docent. En definitiva, estan
massa compartimentats.
Per exemple, en matèria comptable, sobre-
tot amb l’última reforma, que ha sigut revo-
lucionària, hi ha una part jurídica que és
odiada pels economistes; i viceversa, una
part econòmica que no és entesa pels juris-
tes. Si s’entrellacen aquestes dues ciències
i es dóna valor a la utilitat d’una pràctica
dins de l’altra des de la formació universi-
tària, l’entesa seria molt major.

Com a professor i catedràtic contrac-
tat per la Universitat de Barcelona,
quin és el missatge que difon als seus
alumnes?
Com a professor d’assignatures que perta-
nyen a les dues àrees, economia i dret, in-
tento animar els estudiants de dret, per
exemple, que com a mínim estudiïn quin
és l’origen de qualsevol regulació des de
la perspectiva econòmica. Si estan estu-
diant les societats anònimes, que vegin
quin és el problema econòmic subjacent a

les regulacions. L’aspecte tècnic instrumen-
tal comptable està molt descuidat pels ju-
ristes. I per als que estudien economia el
dret mercantil és una “maria”, i no els pre-
ocupa el dret com a problema, quan l’anà-
lisi institucionalista, que és una branca de
l’economia que es preocupa precisament
de les institucions, té molt ben estudiat l’e-
norme valor que dóna el dret per discipli-
nar les institucions i organitzacions. Em
dedico a predicar al desert, possiblement,
però intento convèncer les autoritats aca-
dèmiques que introdueixin assignatures
transversals que permetin incorporar noves
inquietuds en els nois. No pot existir una
ciència sense les altres ciències.

Vostè va rebre, en el 25è Aniversari del
REA, el Reconeixement Honorífic “per
la seva especial contribució i assesso-
rament en el desenvolupament del con-
junt d’activitats que es duen a terme al
REA”. En què consisteix la seva activi-
tat amb el REA (Catalunya)?
Agraeixo enormement aquest premi per-
què per a mi va ser una sorpresa. Com
veieu, aquesta preocupació que tinc sobre
temes econòmics –unida a la meva forma-
ció– em fa estar en una posició d’entesa
quant als problemes dels auditors. Com
vaig dir en el lliurament d’aquest reconei-
xement honorífic, crec que el paper dels
auditors i dels registradors és similar, en el
sentit que som professionals independents
i tenim la intervenció de l’Estat, que super-
visa la nostra funció, per tant el nostre
paper consisteix a verificar, controlar i as-
senyalar els incompliments legals dels nos-
tres clients a qui, a més, pretenem cobrar.
Controlem i verifiquem des de la indepen-
dència i professionalitat, per donar segu-
retat a les transaccions, de manera que
ambdós rols exerceixen una funció de 
gatekeeper o guarda barreres, com diuen
alguns economistes.

Quines tasques ha dut a terme com a
consultor extern del Banc Mundial?
Com a consultor extern m’han convocat
dues vegades per col·laborar en l’autorit-
zació d’informes favorables amb l’objectiu
de dur a terme operacions creditícies, a
Mèxic i a Nicaragua.

Elvira García
Gabinet de Premsa

Col·legi d’Economistes
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MEDIDAS FISCALES URGENTES

REAL DECRETO-LEY 2/2008, DE 21 DE ABRIL 
(BOE 22-04-2008) [REF. CISS LE248746]
De medidas de impulso a la actividad económica.
• Materias afectadas: IRPF, Sociedades, No residentes,

IVA, Transmisiones Patrimoniales, IGIC.

IRPF

ORDEN EHA/1199/2008, DE 29 DE ABRIL 
(BOE 30-04-2008) [REF. CISS LE248893]
Se reducen para el período impositivo 2007 los índices de
rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas para las actividades agrícolas y ganaderas por dife-
rentes circunstancias excepcionales.

REAL DECRETO 861/2008, DE 23 DE MAYO 
(BOE 24-05-2008) [REF. CISS LE322588]
Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta sobre
los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

GESTIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 1 DE ABRIL DE 2008 
(BOE 11-04-2008) [REF. CISS LE248602]
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
Se publica la revocación de los números de identificación
fiscal.

RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2008 
(BOE 21-04-2008) [REF. CISS LE248732]
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
Se dispone la nueva publicación de la Resolución de 1 de
abril de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre
revocación de números de identificación Fiscal.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 1 DE ABRIL DE 2008 
(BOE 05-04-2008) [REF. CISS LE248498]
Dirección General de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria
Se publica la Instrucción nº. 1/2008, de 27 de febrero, en
relación con las entidades de crédito que prestan servicio
de colaboración en la gestión recaudatoria y para la aplica-
ción de determinados artículos del Reglamento General de
Recaudación, por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

SOCIEDADES

CIRCULAR 2/2008, DE 26 DE MARZO 
(BOE 03-05-2008) [REF. CISS LE248920]
Comisión Nacional del Mercado de Valores

Se modifica parcialmente la Circular 4/1994, de 14 de di-
ciembre, sobre normas contables, obligaciones de infor-
mación, determinación del valor liquidativo y coeficientes
de inversión y operativos y actuaciones en las tasaciones
de inmuebles de las sociedades y fondos de inversión in-
mobiliaria.

ORDEN EHA/1420/2008, DE 22 DE MAYO 
(BOE 26-05-2007) [REF. CISS LE322593]
Se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos perma-
nentes y a entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, para los periodos impositivos iniciados entre 1
de enero y 31 de diciembre de 2007, se dictan instruccio-
nes relativas al procedimiento de declaración e ingreso y
se establecen las condiciones generales y el procedi-
miento para su presentación telemática, y se modifican
otras disposiciones con relación a la gestión de determi-
nadas autoliquidaciones.
• Otras materias afectadas: No residentes, IRPF, Patri-
monio, Impuesto sobre las Primas de Seguros y Recau-
dación tributaria.

IBI

RESOLUCIÓN DE 10 DE ABRIL DE 2008 
(BOE 14-05-2008) [REF. CISS LE322450]
Dirección General del Catastro
Se aprueba el formato y especificaciones técnicas de su-
ministro de la información relativa a los bienes inmuebles
de características especiales objeto de concesión.

La economía sumergida, uno de los caballos 
de batalla en el futuro plan de prevención del
fraude fiscal

La AEAT se encuentra desarrollando las líneas maestras
del segundo plan de lucha contra el fraude cuyo principal
objetivo se centrará en la lucha contra la elusión tributa-
ria que provoca la denominada economía sumergida. 

Como se recordará, los principales focos de atención de la
lucha contra el fraude en la anterior legislatura fueron el
sector inmobiliario, las tramas del IVA y el blanqueo de ca-
pitales, objetivos éstos prioritarios de la inspección de Ha-
cienda. En cambio, a partir del próximo año, los principales
esfuerzos se centrarán en aflorar actividades ocultas.

Junto a las medidas concretas que se pongan en marcha,
entre las que se podría incluir, igual que en el plan actual,
alguna de rango legal (tal vez una nueva Ley de Preven-
ción del Fraude Fiscal), Hacienda pretende incluir una
fuerte campaña de concienciación y prevención contra
la economía sumergida.

La dirección de la AEAT, sin embargo, descarta recuperar
la figura del “delator” para aflorar esta economía oculta.
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alLa tresoreria general de la Seguretat Social i les empreses en concurs
El passat 24 d’abril de 2008, el Grup de Treball dels Economistes
Administradors Concursals va organitzar una Tertúlia a la seu del
Col·legi a Barcelona que amb aquest títol pretenia copsar les dife-
rents experiències i opinions dels professionals assistents. Com en
altres ocasions, es va convidar un ponent; en aquest cas, molt ama-
blement va acceptar el Sr. D. Juan Manuel Sánchez-Bustamante de
la Herrán, lletrat de l’Administració de la Seguretat Social a Barce-
lona. Seguidament s’exposa una síntesi dels principals aspectes ob-
jecte de la Tertúlia.

PRESSUPÒSITS OBJECTIUS D’INSOLVÈNCIA: LA SOL·LICITUD DE
DECLARACIÓ DE CONCURS NECESSARI PER PART DE LA TGSS
L’impagament de quotes de la Seguretat Social i altres conceptes
de recaudació conjunta durant tres mesos constitueix un fet espe-
cífic i concret que genera, en primer lloc, un dret per al creditor a
instar la declaració del concurs necesari, conforme als art. 3 i 7 LC,
i en segon lloc, un deure pel deutor de sol·licitar el concurs volun-
tari, segons recull l’article 5, als apartats primer i segon, que deter-
mina el deure de sol·licitar la declaració de concurs voluntari dins
el termini de dos mesos des que hagués conegut o hagués hagut
de conèixer el seu estat d’insolvència.
El fet de no presentar la sol·licitud de la declaració de concurs vo-
luntari comporta importants efectes per al deutor:
– De conformitat amb l’article 105.1.6º LC, la prohibició de pre-

sentar una proposta anticipada de conveni.
– La presumpció de dol o culpa greu en la qualificació, en aplicació

de l’article 165.1º LC.
– De conformitat amb l’apartat tercer de l’article 48.3 LC, la pos-

sibiltat que el Jutge del concurs, d’ofici o a sol·licitud raonada de
l’Administració concursal, pugui ordenar l’embargament de béns
i drets dels administradors o liquidadors de dret o de fet, i d’a-
quells que hagin tingut aquesta condició dins dels dos anys an-
teriors, quan resulti fonamentada la possibilitat que el concurs es
qualifiqui de culpable i que la massa activa sigui insuficient per sa-
tisfer tots els deutes.

La finalitat que inspira la fixació del pressupòsit objectiu queda reco-
llida a la pròpia Exposició de Motius de la Llei Concursal quan ex-
pressa, en primer lloc, que “tales hechos son presuntos reveladores de
la insolvencia”, i en segon lloc i de forma més explícita a l’assenyalar
que “El sistema legal combina así las garantías del deudor con la con-
veniencia de adelantar en el tiempo la declaración del concurso, a fin
de evitar que el deterioro del estado patrimonial impida o dificulte
las soluciones más adecuadas para satisfacer a los acreedores”.
Tothom comparteix aquest criteri entenent que l’aplicació de la Llei
Concursal ha de comportar un major número de declaracions de
concurs, però alhora amb xifres de passius més reduïdes. Tot i axí,
la doctrina ha estat especialment crítica amb el pressupòsit objectiu
de declaració de concurs que fixa l’article 2.2.4º LC, a l’entendre
que la definició d’insolvència comporta, segons l’apartat primer, la
impossibilitat de “cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”
i al propi punt quart de l’apartat segon, un “incumplimiento gene-
ralizado de obligaciones”; en conseqüència es planteja si només
tres mesos de quotes socials impagades pot significar que no es
puguin acomplir regularment les obligacions, o que es doni un in-
compliment generalitzat.
En tot cas, la declaració d’un concurs necessari presenta una gran
complexitat d’aspectes i repercussions, i per tant requereix d’una
valoració concreta per a cada supòsit que permeti determinar quin
pot ser el millor procediment a seguir per la TGSS en la recuperació
del deute generat. En aquest sentit la principal premissa en l’ac-
tuació de la TGSS va adreçada a regularitzar, per la via administra-
tiva, la situació del deute per mitjà de la concessió d’ajornaments.
Quan aquesta opció no resulti factible, la presentació de sol·licitud
de declaració de concurs necessari per part de la TGSS presenta
importants aspectes positius, com ara donar a conèixer la possible
situació d’insolvència del deutor, la consignació del crèdit, la valo-
ració més clara de la continuïtat i viabilitat de l’empresa i la millora
en la classificació del crèdit.

Els supòsits de venda unitària: com interpreta la TGSS el con-
flictiu article 149.2 de la Llei Concursal als efectes de la suc-
cessió en matèria de Seguretat Social
El principi de continuïtat de l’activitat inspira la Llei Concursal, tant
a la fase de conveni com a la fase de liquidació. Pel que fa a la fase
liquidatòria, l’article 148 LC estableix que l’Administració concursal
presentarà “[…] al Juez un plan para la realización de los bienes y
derechos integrados en la masa activa del concurso que, siempre
que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del
conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera
otras unidades productivas de bienes y servicios del concursado o
de alguno de ellos […]”
I l’article 149, relatiu a les regles legals supletòries, reforça aquest
criteri quan diu:
“1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que
no hubiera previsto el aprobado, las operaciones de liquidación se
ajustarán a las siguientes reglas:
1ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera
otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes
al deudor se enajenará como un todo, […]
En el caso de enajenación del conjunto de la empresa o de deter-
minadas unidades productivas de la misma se fijará un plazo para
la presentación de las ofertas de compra de la empresa, siendo
consideradas con carácter preferente las que garanticen la conti-
nuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y
de los puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los cré-
ditos de los acreedores. En todo caso serán oídos por el juez los re-
presentantes de los trabajadores
2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere
la regla 1ª del apartado anterior, una entidad económica mantenga
su identidad, entendida como conjunto de medios organizados a
fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria,
se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de em-
presa”
Amb aquesta redacció, es pot considerar, a efectes de la Seguretat
Social, que es donaria successió d’empresa.Tot i que a la Llei Con-
cursal no es diu de manera expressa, tot sembla apuntar que així
és, ja que la nova redacció de l’article 149.2 LC permet considerar
la venda d’una empresa com un tot unitari on la unitat econòmica
manté la seva identitat, i també als efectes de Seguretat Social, ja
que:
– L’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, que regula la successió

d’empresa a efectes laborals, des de la nova redacció n’inclou ex-
pressament la subrogació del nou empresari, també en els drets
i obligacions de Seguretat Social.

– Perquè, en tot cas, l’article 149.2 LC no exclou, tal com deter-
mina l’article 15.3 LGSS, expressament les obligacions en matèria
de Seguretat Social.

A més, cal ressenyar les exclusions de responsabilitat expresses, en
primer lloc al mateix precepte concursal, per a no-subrogació de la
quantia assumida pel Fons de Garantia Salarial, quan literalment diu:
“En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subro-
gue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pen-
dientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por
el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores.”
I en segon lloc, exclusió de responsabilitat fora del text concursal,
com ara a declaracions de responsabilitat en matèria tributària, tal
com es recull a l’article 42. 1 c) de la nova Llei General Tributària,
Llei 58/03, de 17 de desembre, que en matèria de responsabilitat
per successió en l’activitat estableix:
“Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable
a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas per-
tenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga
lugar en un procedimiento concursal.”

Edgar López Rivas, economista
Juan Manuel Sánchez-Bustamente de la Herrán, 

lletrat de l’Administració de la Seguretat Social
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El passat 7 de maig de 2008 es va publicar al Diari Oficial de
la Unió Europea la recomanació de la comissió amb data 6 de
maig de 2008 sobre control de qualitat extern dels auditors
legals i les societats d’auditoria que verifiquen els comptes
de les entitats d’interès públic.

Com s’ha dit al paràgraf anterior, aquesta recomanació
només està orientada al control de qualitat dels auditors que
porten a terme auditories d’entitats d’interès públic, és a dir,
per dir-ho d’una forma més entenedora i resumida, princi-
palment auditories d’empreses cotitzades. En la introducció
d’aquesta recomanació s’afirma que és convenient, donada
l’evolució i els canvis que s’han produït en l’àmbit interna-
cional, proporcionar unes orientacions addicionals als siste-
mes de control de qualitat dels estats membre per fer-los més
uniformes i reduir una mica el marge de maniobra que ac-
tuament tenen i que pot comportar que els interessats tin-
guin una percepció de la qualitat de l’auditoria diferent en
funció de l’Estat en què aquesta es desenvolupi. Per altra
banda, estableix també de forma molt clara que no és neces-
sari fer aquest tipus d’orientacions sobre el control de qualitat
de les auditories d’entitats diferents de les d’interès públic.

Un altre punt important que assenyala la recomanació és que
les inspeccions han de contribuir a millorar la qualitat dels
auditors i ser de caràcter regular i preventiu. No té res a veure
amb altres actuacions com poden ser les investigacions pun-
tuals davant algun incompliment.

Aquesta recomanació aborda una sèrie de temes importants
com són:
a) el paper a desenvolupar pels organismes de supervisió in-

dependents (es necessita una intervenció més activa)
b) independència del sistema d’inspecció (garantir l’objectivi-

tat i la independència tant dels inspectors com del sistema)

c) la clarificació dels diferents rols que exerceixen les autori-
tats públiques de supervisió, les associacions de professio-
nals i altres organismes competents i els experts

d) el finançament de sistema de control de qualitat

En aquesta nota no m’és possible tractar tots els temes d’a-
questa recomanació, ja que requeririen una discussió molt
profunda i penso que sí que és oportú deixar clar el que en
aquesta recomanació es diu sobre com cal orientar la inspec-
ció de control de qualitat. Així, en primer lloc es pot dir què
és el que ha d’incloure una inspecció:
1) Evaluació de la concepció del sistema intern de control de

qualitat de l’auditor.
2) Realització de determinades proves de compliment dels pro-

cediments i revisió dels arxius d’auditoria a efectes de com-
provar l’eficiència del sistema intern de control de qualitat.

Més concretament, el control se centrarà en:
1) Verificar el compliment de les normes d’auditoria i de con-

trol de qualitat aplicables i dels requisits d’ètica i indepen-
dència.

2) Verificar la quantitat i la qualitat dels recursos emprats per
l’auditor (incloent-hi els relatius al compliment dels requi-
sits de formació).

3) Compliment dels requisits d’honoraris establerts a l’article
25 de la Directiva 2006/43/CE.

Com a conclusió final, cal dir que aquesta recomanació no
aporta grans novetats sinó que únicament intenta donar unes
orientacions més precises en alguns temes que són de molta
importància amb relació al control de qualitat d’auditors que
realitzen auditories d’entitats d’interès públic.

Carlos Puig de Travy
Vicepresident del REA

Recomanació de la Comissió sobre control de qualitat
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Un dels objectius de la Comissió d’Emprenedoria i Creació
d’Empreses consisteix a analitzar els diversos factors econò-
mics que influeixen en la mateixa, divulgant bones pràctiques
i posant en comú normatives i ajuts que afectin aquest camp
d’actuació.

La Campanya de la Declaració de la Renda 2007 ens serveix
per analitzar la normativa que fa referència a les deduccions en
la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF, sobre la creació
d’empreses.

Posteriorment, analitzem les deduccions que apliquen les Co-
munitats Autonòmes.

DEDUCCIÓ PER COMPTE ESTALVI-EMPRESA (art. 69.6 Llei)

Els contribuents poden aplicar una deducció per les quantitats
que es dipositin en entitats de crèdit, en comptes separats de
qualsevol altre tipus d’imposició, destinats a la constitució
d’una societat nova empresa regulada en el capítol XII de la
Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat li-
mitada, d’acord amb els requisits i les circumstàncies se-
güents:

1r. El saldo del compte ha de destinar-se a la subscripció com
a soci fundador de les participacions de la societat nova em-
presa.

2n. Per la seva banda, la societat nova empresa, en el termini
màxim d’un any des de la seva constitució vàlida, ha de des-
tinar els fons aportats pels socis que s’hagin acollit a la de-
ducció a:
– L’adquisició d’immobilitzat material i immaterial exclusi-

vament afecte a l’activitat, en els termes que preveu l’ar-
ticle 29 de la Llei.

– Despeses de constitució i de primer establiment.
– Despeses de personal empleat amb contracte laboral.

En tot cas, la societat nova empresa ha de comptar, abans de
l’acabament del termini indicat, com a mínim amb un local des-
tinat exclusivament a portar la gestió de l’activitat i una persona
ocupada amb contracte laboral i a jornada completa.

S’entendrà que no s’han complert aquests requisits, quan la
societat nova empresa dugui a terme les activitats que s’hagin
exercit anteriorment sota una altra titularitat.

3r. Cada contribuent pot mantenir un sol compte estalvi-em-
presa i únicament té dret a la deducció per la primera socie-
tat nova empresa que constitueixi.

4t. Els comptes estalvi-empresa han d’identificar-se en els ma-
teixos termes que els establerts per al cas dels comptes ha-
bitatge.

5è. L’aplicació de la deducció per compte estalvi-empresa re-
quereix que l’import comprovat del patrimoni del contri-
buent en finalitzar el període de la imposició ultrapassi el
valor que resultava de la comprovació al començament del
mateix període com a mínim en la quantia de les inversions
efectuades, sense computar-hi els interessos i altres despe-
ses de finançament.

BASE MÀXIMA DE DEDUCCIÓ

La base màxima d’aquesta deducció és de 9.000 euros anuals
i està constituïda per les quantitats dipositades en cada període

impositiu fins a la data de la subscripció de les participacions de
la societat nova empresa.

PERCENTATGE DE DEDUCCIÓ

El percentatge de deducció aplicable sobre la base de deducció
és el 15%.

Es perd el dret a la deducció:
a) Si el contribuent disposa de quantitats dipositades en el

compte per a fins diferents de la constitució de la seva pri-
mera societat nova empresa. En cas de disposició parcial,
s’entén que les quantitats de què s’ha disposat són les prime-
res que s’hi van dipositar.

b)Si transcorren quatre anys a partir de la data en què es va
obrir el compte sense que s’hagi inscrit la societat nova em-
presa en el Registre Mercantil.

c) Si es transmeten entre vius les participacions dins el termini
de dos anys.

d)Si la societat nova empresa no compleix les condicions que
determinen el dret a aquesta deducció.

EMPLENAMENT

A través d’una finestra de presa de dades s’ha d’indicar l’import
dipositat durant l’exercici en el compte estalvi-empresa.

Identificació del compte estalvi-empresa.
S’ha de consignar obligatòriament:
– El titular del compte, seleccionant "Declarant" o "Cònjuge".
– La data d’obertura del compte i el codi compte client facilitat

per l’entitat de crèdit.

ANDALUSIA

DEDUCCIÓ PER AL FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ 
DELS JOVES EMPRENEDORS 
(art. 6 Llei 10/2002, de 21 de desembre)

Els joves emprenedors tenen dret a aplicar una deducció de
150 euros en la quota íntegra autonòmica.

En tributació conjunta s’ha d’aplicar la deducció per cada
contribuent que hi tingui dret.

Es considera jove emprenedor, a l’efecte d’aquesta deduc-
ció, el contribuent en què concorrin els requisits següents:
– No haver complert 35 anys en la data de la meritació de

l’impost.
– Haver causat alta en el cens d’empresaris, professionals i

altres obligats tributaris previst en la normativa estatal, per
primera vegada durant el període impositiu, així com man-
tenir aquella situació d’alta durant un any natural, sempre
que l’activitat esmentada s’exerceixi en el territori de la Co-
munitat Autònoma d’Andalusia.

DEDUCCIÓ PER AL FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ 
DE LES DONES EMPRENEDORES 
(art. 7 Llei 10/2002; de 21 de desembre)

Les dones emprenedores tenen dret a aplicar una deducció
de 300 euros en la quota íntegra autonòmica.
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ció, aquella que causi alta en el cens d’empresaris, professio-
nals i altres obligats tributaris previst en la normativa estatal,
per primera vegada durant el període impositiu, així com
mantenir aquella situació d’alta durant un any natural, sem-
pre que l’activitat esmentada s’exerceixi en el territori de la
Comunitat Autònoma d’Andalusia.

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció per al
foment de l’autoocupació dels joves emprenedors.

PRINCIPAT D’ASTÚRIES

PER AL FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ DE DONES 
I JOVES EMPRENEDORS 
(art. 7 sisena Llei  7/2005, de 29 de desembre)

Poden deduir un import de 165 euros els contribuents se-
güents:
1.Els joves emprenedors menors de 30 anys a la data de la

meritació de l’impost.
2.Les dones emprenedores independentment de l’edat que

tinguin. Aquesta deducció és incompatible amb la del
punt 1 anterior.

REQUISITS

a) Es consideren dones i joves emprenedors aquells que cau-
sin alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors
previst en la normativa estatal per primera vegada durant
el període impositiu i mantinguin aquesta situació d’alta
durant un any natural.

b)L’activitat s’ha de desenvolupar en el territori del Principat
d’Astúries.

c) La deducció s’aplica en el període impositiu en què es pro-
dueixi l’alta en el cens d’obligats tributaris per primera ve-
gada.

PER AL FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ 
(art. 7 setena Llei 7/2005, de 29 de desembre)

Poden deduir la quantitat de 66 euros els contribuents que
tinguin la consideració de treballadors emprenedors.

REQUISITS

a) Es consideren treballadors emprenedors aquells que
formin part del cens d’empresaris, professionals i rete-
nidors previst en la normativa estatal, sempre que la
seva activitat es dugui a terme en el territori del Princi-
pat d’Astúries.

b)La suma de la base imposable general i de l’estalvi no ha
d’ultrapassar 24.040 euros en tributació individual o de
33.875 euros en tributació conjunta.
Important: Aquesta deducció és incompatible amb la de-
ducció per al foment de l’autoocupació de dones i joves
emprenedors.

CASTELLA I LLEÓ

PER AL FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ 
DE LES DONES I ELS JOVES 
(Art. 8 Decret legislatiu CA 1/2006)

Els joves menors de 36 anys i les dones, tinguin l’edat que
tinguin, que causin alta en el cens d’empresaris, professio-
nals i retenidors per primera vegada durant el període impo-
sitiu i mantinguin aquesta situació d’alta durant un any,
poden deduir 510 euros, sempre que l’activitat es dugui a
terme en el territori de la Comunitat Autònoma de Castella
i Lleó.

La deducció és de 1.020 euros si els contribuents tenen el
domicili fiscal en un municipi de la Comunitat de Castella i
Lleó que no passi de 10.000  habitants, o que no passi de
3.000 habitants si està situat a menys de 30 km de la capital
de província. A aquest efecte, per determinar el nombre
d’habitants de cada municipi s’ha de prendre el que esta-
bleix el padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2007
(Ordre HAC/68/2007).

La deducció serà d’aplicació en el període impositiu en què
es produeixi l’alta en el Cens d’empresaris, professionals i
retenidors per primera vegada.

No és aplicable la deducció de 1.020 euros als contribuents
que resideixin en els següents municipis que, segons l’Ordre
HAC/68/2007, queden EXCLOSOS amb efectes des de l’1
de gener de 2007 de la relació de municipis a què es refereix
la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 9, del Decret legislatiu
1/2006, de 25 de maig, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en ma-
tèria de tributs cedits per l’Estat.

GALÍCIA

PER AL FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ DELS HOMES
MENORS DE 35 ANYS I DE DONES TINGUIN L’EDAT 
QUE TINGUIN (Art. 52.1 Llei CA 14/2006)

Els homes menors de trenta-cinc anys i les dones, tinguin
l’edat que tinguin, que causin alta en el cens d’empresaris,
professionals i retenidors per primera vegada durant el pe-
ríode impositiu poden deduir 300 euros.

REQUISITS

– La situació d’alta en el cens s’ha de mantenir durant un
any natural.

– L’activitat econòmica s’ha d’exercir en el territori de la Co-
munitat Autònoma de Galícia.

– La deducció s’aplica en el període impositiu en què es pro-
dueixi l’alta.

Amadeu Ibarz Campo
Vicepresident de la Comissió d’Emprenedoria 

i Creació d’Empreses
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A partir de la progressiva aparició de normativa ambiental els
auditors ens hem anat introduint en un camp que, per la nostra
formació, sempre ens ha pogut semblar molt llunyana. Ara,
hem de conèixer que els elements mediambientals sobre els
quals pot incidir l’activitat d’una empresa són l’aigua, l’aire i la
terra, que junt amb la flora i la fauna formen els ecosistemes i
que aquests elements poden veure’s afectats per alguns dels
contaminants que es classifiquen en aquestes cinc categories:
biològics, químics, tèrmics, radioactius i acústics.
Els riscos que genera l’activitat contaminant de l’empresa sobre
el medi ambient poden tenir diversos impactes en el treball dels
auditors. L’incompliment de la normativa legal, l’existència de
possibles sancions, la insuficient cobertura de les assegurances,
els litigis i les demandes, les inversions o despeses addicionals,
la cobrabilitat de crèdits i els passius no reflectits als comptes
anuals són alguns d’aquests riscos.
Fases de l’anàlisi ambiental durant la planificació 
de l’auditoria financera
L’objectiu en aquesta etapa de l’auditoria és obtenir coneixement del
risc que suposen les variables mediambientals de l’ens auditat. La
revisió d’aquestes variables la podríem dividir en les següents fases.
a) Anàlisi dels procediments i control intern ambiental
És obvi que l’auditor ha de centrar el seu treballs en els controls
comptables. No obstant, si creu que certs controls no comptables
poden tenir influència sobre els comptes anuals, ha de procedir a la
seva revisió i avaluació. Pel que fa als procediments ambientals, l’au-
ditor hauria de tenir en compte, entre d’altres, els aspectes següents:
– Les polítiques de funcionament de l’organització amb relació

a la protecció del medi ambient.
– Identificar activitats que impliquen factors de risc ambiental.
– Analitzar el control d’aquestes activitats per part dels òrgans

directius.
– Conèixer els resultats de la gestió de l’organització en matèria

ambiental.
Si l’ens auditat està en possessió d’una certificació E+ MAS o té
implementats procediments ISO 14.000, augmentarà el grau de
confiança de l’auditor en el control intern. Això és evident, ja
que l’existència d’aquestes certificacions garanteix que l’empresa
coneix els fets comptables relacionats amb el medi ambient.
b) Anàlisi tècnica
Entrar en la valoració i anàlisi dels aspectes tècnics dels proces-
sos d’aprovisionament, productius o de distribució d’una em-
presa és un treball que queda molt lluny de les possibilitats de
l’auditor, sobretot per la seva formació bàsica. Tot i això, els as-
pectes que s’haurien de revisar serien:
– Impacte de les activitats empresarials sobre el medi ambient,

classificant-les en: sense impacte ambiental, amb efectes con-
taminants reversibles o amb efectes contaminants irreversibles.

– Grau de compliment de les mesures de protecció ambiental i
seguretat industrial.

– Avaluació de les àrees contaminades en cas d’existir.
– Mecanismes de control de la contaminació.
c) Anàlisi legal
Conèixer l’impacte de les activitats de l’ens auditat ens ajudarà a
clarificar quina és la normativa ambiental a la qual està subjecte. Al-
guns del procediments que podríem utilitzar en aquesta fase serien:
– Obtenir la documentació sobre els permisos, llicències i auto-

ritzacions necessàries per exercir aquestes activitats.
– Analitzar la normativa legal vigent en matèria ambiental que

afecta les activitats i avaluar la coherència de les polítiques
ambientals amb aquesta legislació.

– Analitzar les especificacions ambientals incorporades en els
contractes.

d) Anàlisi comptable, econòmica i financera
Aquesta fase ens permetrà conèixer la influència en les pràcti-
ques comptables i financeres de l’actitud ambiental de l’ens au-
ditat. Alguns dels aspectes a analitzar serien:
– El grau d’influència de l’actitud mediambiental sobre la ren-

dibilitat i continuïtat de l’empresa.
– El control intern i les polítiques comptables respecte dels fets

ambientals.
– El grau de presència dels aspectes ambientals en els pressu-

postos i projectes, en el coneixement dels costos i en l’existèn-
cia d’una comptabilitat i un quadre pressupostari ambiental.

Conclusió
L’auditor està obligat a conèixer les implicacions ambientals de
l’activitat de l’organització auditada i el seu possible efecte
sobre els comptes anuals. Tenir aquest fet present durant la fase
de planificació és el primer pas per l’èxit en la realització del
seu treball. No obstant, per poder assolir aquest objectiu potser
necessitarem en un futur incloure el medi ambient a la nostra
formació bàsica.

Enric Centelles Estévez
Auditor, Comissió Economia i Sostenibilitat

Notícies 
– El canvi climàtic escalfa el debat científic (Expansión 3-04-08).
– Espanya segueix allunyada de complir. Les emissions de CO2

l’any 2006 solament es van reduir el 2,7%, cosa que significa
1,3 punts menys del previst, i seguim 34 punts per sobre.

– Neix un nou mercat d’inversió per prevenir el canvi climàtic a
nivell global. Aquest mercat és per atreure capitals a gran es-
cala per la seva posterior inversió en projectes i iniciatives per
compensar les emissions. (Servimedia 19-03-08).

– FTSE y Good IBEX 4 comença a difondre’s, a Espanya, el pas-
sat 9 d’abril, de la mà de BME i el grup FTSE. Inclou, entre
d’altres, els valors mitjans i gran capitalització de la borsa es-
panyola. (Europa Press 31-3-08)

– Indústria espera que les plantes eòliques cobreixin el 28% de
la demanda d’energia de la UE, frenat al 3,7 actual, l’any
2030. (Terra 31-3-08).

Esdeveniments
– Barcelona acollirà la Fira Carboni Expo el 2009. A l’edició

d’enguany a Colònia (Alemanya) hi ha assistit per primer cop
una delegació catalana formada per membres del sector em-
presarial, financer i institucional. 

Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat
La comissió continua en la tasca d’elaboració del document
“Economia, empresa i economista en el canvi climàtic”. Agraïm
molt a les comissions que han atès la nostra petició d’emplenar
el qüestionari i les consultes que els hem fet. És un treball de
tota la comissió, perquè esdevingui una opinió del col·lectiu
“economistes” respecte al canvi que representa per exercir la
nostra tasca, una problemàtica tan punyent com és intentar
mitigar els efectes de l’emissió de gasos a l’atmosfera. 
Continuen entrant nous membres, fet que ens dóna molt alè
per seguir treballant i seguir dient: benvinguts i com més serem
més podrem treballar.

Marta Roca i Lamolla
Comissió Economia i Sostenibilitat

La integració de criteris ambientals durant la fase de planificació
de l’auditoria financera
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IVA: règim especial del grup d’entitats (2a 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 Comuni-
tària 2006/112/CE, en el seu article 11, per a considerar com
un sol subjecte passiu les persones establertes en un Estat
membre fermament vinculades entre si en l’ordre financer,
econòmic i d’organització però gaudint d’independència
jurídica. Així, s’ha creat un nou règim especial de l’IVA que
ha entrat en vigor el passat 1 de gener de 2008.

INFRACCIONS I SANCIONS
En cas de no portar o no conservar el sistema d’informació es
considerarà infracció tributària greu de l’entitat dominant.
La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 2%
del volum d’operacions del grup.
Les inexactituds i emissions en el sistema d’informació seran
considerades una infracció tributària greu de l’entitat domi-
nant. La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del
10% de l’impost dels béns i serveis adquirits a tercers als quals
faci referència la informació inexacta o omesa.
– Les entitats dependents continuaran complint amb les obliga-

cions pròpies de l’IVA excepte pel que fa al pagament, devo-
lució o compensació.

– Totes les entitats del grup que apliquin el REGE respon-
dran solidàriament del pagament del deute tributari derivat
del règim especial.

– En el cas que alguna de les entitats integrades presenti una
declaració-liquidació individual extemporània, s’aplicaran els
recàrrecs i interessos que corresponguin conforme a l’article
27 de la LGT. Però, quan la declaració-liquidació agregada del
grup es presenti extemporàniament, els recàrrecs (de l’article
27 de la LGT) s’aplicaran sobre aquesta i serà responsable del
seu ingrés l’entitat dominant.

– Les actuacions per a comprovar el compliment de les obligacions
de les entitats que apliquen el REGE, s’entendran amb la domi-
nant del grup si bé podran fer-se amb la resta d’entitats depen-
dents. Qualsevol de les actuacions de comprovació i investigació
amb qualsevol entitat del grup interrompran el termini de pres-
cripció de l’IVA des del moment en què l’entitat dominant del
grup en tingui coneixement. Les actes i liquidacions que resultin
de la comprovació del REGE s’estendran a l’entitat dominant.

Sempre s’aplicarà l’article 150.1 de la LGT en les actuacions ins-
pectores del REGE per considerar que es dóna la circumstància
d’especial complexitat i, per tant, les actuacions es podran am-
pliar fins a 24 mesos.

DOCTRINA DE LA DGT
Fins ara, que sapiguem, només hi ha publicades tres contestes
vinculants amb relació al REGE, de la Direcció General de Tributs
de l’AEAT: la núm. V 1105-07, de 25 de maig, la núm. V2651-
07, de 10 de desembre i la núm V0323-08, de 14 de febrer.
En la núm. V1105-07 s’analitza la procedència del REGE res-
pecte d’una operació de reestructuració empresarial que con-
sisteix en l’aportació per part de les entitats dependents dels
immobles en què desenvolupen la seva activitat una altra enti-
tat que pertany al mateix grup empresarial, la qual els cedirà a
canvi d’un lloguer i que també centralitzarà el finançament aliè
de les entitats dependents.
La resposta de la DGT recorda la normativa i contingut que re-
gula el REGE i conclou afirmativament en l’aplicació del REGE a
l’operació plantejada en què una entitat del grup prestarà dos
tipus de serveis intragrup: la cessió en lloguer dels immobles re-
buts en la reestructuració empresarial, cessió que estarà subjecta
a l’IVA i no exempts i el finançament de les cessionàries de dits
immobles. El servei de finançament estarà subjecte però exempt

d’IVA, segons l’article 20.Ú.18è de la Llei de l’IVA. Malgrat això,
l’entitat que prestarà els serveis podrà fer ús de l’opció de l’ar-
ticle 163.sexies.cinc, tercer paràgraf, als efectes de renunciar a
l’exempció de l’IVA i poder imputar a les entitats dependents el
cost dels béns i serveis utilitzats, i repercutir l’IVA corresponent.
Potser el més destacable de la contesta de la DGT sigui que en el
supòsit d’aplicar el REGE en el seu nivell “avançat o de consolida-
ció”, el preu de les operacions intragrup no és rellevant als efectes
de l’IVA atès que la base imposable s’haurà de calcular d’acord
amb el cost dels béns i serveis utilitzats en la realització dels serveis
i pels quals s’hagués suportat o satisfet efectivament l’IVA.
En la núm. V1105-07 es consulta si una Fundació, que no tingui
la condició d’empresari o professional, segons l’article 5 de la
Llei de l’IVA, però que és una entitat dominant d’un grup, pot
aplicar el REGE.
La resposta de la DGT és que no constitueix un requisit neces-
sari per a l’aplicació de REGE que l’entitat que ostenti la condi-
ció de dominant del grup sigui empresari o professional. Així es
desprèn del que disposa amb caràcter específic l’article
163.quinquies.dos de la Llei de l’IVA, al no incloure la condició
d’empresari o professional entre aquelles que ha de complir
l’entitat dominant.
Aquesta matisació que fa la DGT és molt interessant perquè
permet l’aplicació del REGE a aquells grups en què la capçalera
és una entitat holding que es limita a la mera tinença d’accions
o participacions de les seves entitats dependents i que, segons
la Jurisprudència, no té la condició d’empresari o professional.
És a dir, una entitat holding que no presti serveis a les domina-
des podria formar part del REGE com a dominant si s’escau
convenient al grup als efectes de l’IVA. Per contra, no seria ad-
missible la inclusió del holding en el grup si en lloc de ser la do-
minant fos dominada.
La núm V0323-08 planteja el següent cas:
Una Societat G, que està integrada en un grup de societats
amb la següent estructura empresarial: Societat A (participa del
100% de B), B (societat no establerta a Espanya participa del
100% de C i del 75% de D), C (societat no establerta a Espanya
que participa del 25% de D), D participa del 100% d’E, E par-
ticipa del 69,95% de F, F participa del 51% de G (societat que
fa la consulta) i G participa del 100% de H, consulta si és d’a-
plicació el REGE a les societats G i H amb independència de la
resta de les societats del grup.
La societat consultant G i la societat H tributen en l’Impost
sobre Societats en el règim de consolidació fiscal, tenint assig-
nat el corresponent número de grup.
La resposta de la Direcció General de Tributs, basada en l’article
163.quinquies de la Llei de règim especial del grup d’entitats,
en síntesi és la següent:
“De l’examen de l’estructura empresarial es dedueix que la so-
cietat G, en la qual l’entitat E només participa en un 35,67%
(resultant de multiplicar el percentatge de participació d’E en F,
el 69,95%, per el de F en G, el 51%), no pertany al grup format
per les societats A, D, E i F. A més, s'ha de tenir en compte que
la societat F, de la qual depèn G, no te la condició de dominant,
ja que al seu torn es troba dominada per altres entitats establer-
tes en el territori d’aplicació de l’IVA, les societats E, D i A, res-
pectivament. Cap d’elles té la condició de dominant respecte a
G, ja que per a cap d’elles la participació iguala el 50%.
Considerant l’exclusió del grup format per les entitats A, D, E i
F de la societat G i de la participada al 100% per ella, la societat
H, així com el fet que no hi hagi cap entitat que pugui consi-
derar-se dominant respecte a l’entitat G, s’ha de concloure que
G, juntament amb H, podran aplicar el REGE, amb el supòsit
que s’acompleixin la resta de requisits establerts.”

Ricard Viña Arasa, assessor fiscal del Col·legi
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Mesures de dinamització econòmica i de suport als sectors socials més
afectats per la desacceleració
Davant del context de desacceleració de l’economia catalana,
a principi del mes d’abril el Departament d’Economia i Finances
va posar en marxa un conjunt d’actuacions d’impuls a l’activitat
econòmica, financera i empresarial. Aquestes inclouen noves
mesures per fer front als efectes de la desacceleració, la poten-
ciació i agilitació d’accions previstes, mesures especialment con-
cebudes per estimular l’activitat, i l’impuls de compromisos de
millora estructural de l’economia.
Les actuacions es concreten en 42 mesures, que s’estructuren
al voltant de 7 línies. Aquestes són les següents:
1. Inversió en obra pública

1.1. Increment de la inversió pública l’any 2008. La inversió pres-
supostada a Catalunya supera els 12.800 milions d’euros
per al 2008, un 5,8% del PIB i un 12% més que el 2007.

1.2. Agilitació de la licitació i de la producció d’obra pública,
amb l’anticipació de la licitació de diversos eixos viaris pre-
vistos en el Pla Econòmic i Financer de GISA, la licitació de
la C-15 (eix Vilafranca-Vilanova-Igualada-Manresa), i un pla
d’inversions a finançar per TABASA de 433 milions d’euros.

1.3. Increment i agilitació de les inversions en sòl urbà (INCA-
SOL), amb la reprogramació de tots els desplegaments
urbanístics i de les construccions d’edificis d’habitatges,
i amb la reprogramació i potenciació dels programes de
nuclis antics, remodelacions i renovació urbana.

1.4. Nou mecanisme de finançament de sòl industrial. L’IN-
CASOL facilitarà a les empreses l’accés al sòl de la seva
propietat, mitjançant l’atorgament d’un dret de super-
fície a llarg termini, a canvi d’una quota mensual.

2. Polítiques de promoció i millora de l’accés a l’habitatge
2.1. Agilitació del desenvolupament de 100 àrees residen-

cials estratègiques (ARE) en 86 municipis (més de 1.598
hectàrees) i estudi d’una línia de préstecs preferents per
a sòl destinat a habitatge protegit.

2.2. Agilitació de les mesures previstes al Pacte Nacional per
a l’Habitatge destinades a impulsar l’habitatge protegit:
millora del finançament de la promoció, nous estímuls a
l’oferta de lloguer, i reducció de terminis per a la creació
de la nova figura d’habitatges amb preu concertat i de
les noves figures del lloguer amb opció de compra.

2.3. Agilitació de les mesures previstes al Pacte Nacional per
a l’Habitatge destinades a la millora i a la rehabilitació
del parc d’habitatges (reforç de les subvencions i prés-
tecs bestreta).

3. Finançament i impuls de l’activitat empresarial
3.1. Increment de la línia d’avals per a fons de titularització d’ac-

tius, amb un augment de 300 milions d’euros en el cas de
petites i mitjanes empreses, fins a 1.500 milions d’euros.

3.2. Ampliació dels instruments financers de suport a l’activitat
empresarial, amb la potenciació de les línies de l’Institut
Català de Finances (ICF), sobretot per a petites i mitjanes
empreses (ampliació de la línia ICF Crèdit fins a 300 milions
d’euros per al 2008, nova línia ICF Creixement empresarial
fins a 150 milions d’euros per fusions, adquisicions i con-
solidació empresarial, línies ICF-COPCA i ICF-CIDEM, 
i creació d’un fons de 50 milions d’euros per dotar els pro-
ductes financers de capital risc, microcrèdit i garanties), i
amb la proposta d’ampliar les línies de crèdit de l’Institut de
Crèdit Oficial (ICO), en col·laboració amb l’ICF.

3.3. Creació de nous productes financers de suport als em-
prenedors, com ara nous fons i gestores de capital risc,
nou producte de garanties per a deute a llarg termini
(Gencat emprenedor), programa de suport individualit-
zat a projectes amb un alt potencial de creixement (In-

vestment Readiness), i extensió de l’abast dels instru-
ments que ara només donen suport a empreses de base
tecnològica (Capital Gènesi, Capital Concepte, Capital
Llavor, etc.).

3.4. Ampliació i millora dels instruments d’assessorament
empresarial i d’impuls a la internacionalització i a l’R+D
a través de la nova agència ACC10: millora de l’accés
de les empreses mitjançant un nou sistema d’identifica-
ció, potenciació dels ajuts i l’assessorament –amb aten-
ció especial a les petites i mitjanes empreses, a través de
plans sectorials i d’internacionalització sector/país–, i
ampliació del suport financer als projectes d’R+D –ja
sigui en tipus d’interès, terminis de carència o garanties.

4. Fiscalitat
4.1. Nous incentius fiscals a la rehabilitació d’habitatges,

amb l’increment del percentatge de la deducció per des-
peses en la rehabilitació de l’habitatge habitual a l’IRPF.

4.2. Estímuls fiscals a les empreses: anàlisi de la proposta de
reducció de la tributació de les operacions d’augment
de capital amb càrrec a reserves voluntàries en l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentals, i estudi per a la implantació d’incentius fiscals
per a les empreses de sectors d’alt valor afegit (biotec-
nologia, TIC, etc.) que entrin al Mercat Alternatiu Borsari
(MAB).

5. Polítiques actives d'ocupació i acció social
5.1. Reforç de les actuacions formatives d’impacte a curt ter-

mini en la requalificació, recol·locació o compromís de
contractació dels aturats, i especialment dels procedents
dels sectors més afectats per la desacceleració, orientant
la formació envers aquelles ocupacions pertanyents als
sectors amb capacitat de creació de llocs de treball a Ca-
talunya a curt i mitjà termini (àmbit de la tecnologia i el
coneixement) i ocupacions de difícil cobertura.

5.2. Pla de suport a les persones emprenedores (autònoms,
cooperatives i creació d’empreses).

5.3. Pla d’assessorament especialitzat per a persones en si-
tuació d’atur del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

5.4. Agilitació de l’aplicació de la nova Llei de serveis socials
i de la Llei de promoció de l’autonomia personal per a
persones en situació de dependència.

5.5. Reforç de les actuacions de millora de l’accés al mercat
de treball de les persones immigrants (Programa integral
d’acollida).

6. Tràmits administratius i marc regulatori
6.1. Acceleració de la implementació del Pla per a la facilita-

ció de tràmits a l’activitat econòmica i empresarial i la
simplificació administrativa, amb l’aprovació d’un Decret
que farà possible la implementació de fins a 20 de les 48
mesures del Pla.

6.2. Estudiar mesures de caràcter comptable i fiscal de suport
financer a l’activitat empresarial.

7. Impuls i adaptació de les actuacions de caràcter estruc-
tural en curs
7.1. Revisió i nou impuls de l’Acord estratègic per la interna-

cionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat
de l’economia catalana, que es concretarà en la signa-
tura de l’Acord Estratègic 2008-2011.

7.2. Agilitació de l’aplicació de les mesures del Pla de mesures
contra la inflació amb més incidència a curt termini, en
particular les relacionades amb l’energia i l’alimentació.

Àngel Hermosilla, economista
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Anàlisi del balanç amb el Nou PGC
Els canvis del Nou PGC afecten l’anàlisi del balanç de situació.
Seguidament, s’exposen algunes de les modificacions més re-
llevants.

1. MASSES PATRIMONIALS

Les masses patrimonials en les quals s’agruparan les partides
de l’actiu són:
– Actiu no corrent que inclou els elements que estaran en l’em-

presa més de dotze mesos. Una novetat interessant és la
identificació per separat de les inversions immobiliàries, ja que
són una font de tresoreria en el cas que l’empresa les vengui.
Un altra novetat és l’eliminació dels actius ficticis (despeses
amortitzables, despeses financeres diferides, etc.) i la classifi-
cació com menys patrimoni net de les accions pròpies i el ca-
pital no exigit.

– Actiu corrent. Està integrat per:
– Existències: són els conceptes inclosos en el grup 3 del qua-

dre de comptes.
– Realitzable: agrupa tots els drets de cobrament amb ven-

ciment inferior o igual a un any (clients, deutors, efectes
comercials a cobrar, etc.) i les inversions financeres tem-
porals (que no tinguin la consideració d’inversions a curt
termini de gran liquiditat). Una partida que s’inclou en
aquest concepte és la d’actius no corrents mantinguts per
a la venda, ja que s’espera que es venguin abans d’un
any.

– Disponible: són els diners en caixa i en els comptes corrents
bancaris de lliure disposició, així com les inversions a curt
termini de gran liquiditat (compte 576).

Quant al patrimoni net i passiu, els seus components principals
són:

– Patrimoni net: És format pel capital aportat pels propietaris de
l’empresa, més els resultats no repartits d’anys anteriors (re-
serves) i altres partides com ajustaments per valoració o sub-
vencions.

– Passiu no corrent: Integrat pels deutes el termini de venci-
ment dels quals és superior a dotze mesos (préstecs banca-
ris a llarg termini, préstecs dels accionistes a llarg termini,
etc.).

– Passiu corrent: Integrat pels deutes el termini de venciment
dels quals és igual o inferior a dotze mesos (proveïdors, prés-
tecs bancaris a curt termini, deutes amb Hisenda i la Segure-
tat Social a curt termini, etc.).

2. CRITERIS DE VALORACIÓ

Igual que en el PGC anterior, el criteri general és que tots els
béns es valoren al preu d’adquisició tret que el valor de mercat
(també denominat valor raonable) sigui inferior. En aquest últim
cas s’utilitza el valor de mercat. Per tant, si el valor de mercat
d’un actiu és superior al preu d’adquisició, en comptabilitat s’u-
tilitzarà el preu d’adquisició. En canvi, si es produeix la situació
contrària i el valor de mercat d’un actiu cau per sota del seu
valor d’adquisició, s’utilitzarà el valor de mercat per a reflectir
l’actiu en el balanç de l’empresa. En la pràctica, el preu més
usat és el d’adquisició, ja que és habitual que el preu de mercat
sigui superior.

No obstant això, el Nou PGC preveu una sèrie de situacions en
les quals ha d’aplicar-se el valor raonable, encara que el preu
d’adquisició sigui menor:
– Instruments financers que formen part de la cartera de nego-

ciació o que estan disponibles per a la venda.
– Permutes comercials.
– Aportacions no dineràries al capital.
– Actius i passius de l’empresa adquirida en una combinació de

negocis.

En altres casos s’ha d’aplicar el cost amortitzat (per exemple, en
instruments financers mantinguts fins al venciment), el valor 
en ús, el valor actual.

Per tant, a partir d’ara els comptes anuals de les empreses uti-
litzaran més criteris de valoració.

3. ANÀLISI PATRIMONIAL I FINANCER

Els principals temes a avaluar amb l’anàlisi del balanç són la li-
quiditat, l’endeutament, l’eficiència dels actius i els terminis de
cobrament i pagament. Seguidament, s’indiquen aquelles rà-
tios que poden tenir alguna modificació amb el Nou PGC:

– Liquiditat: Per a diagnosticar la situació de liquiditat de l’em-
presa, o sigui la seva solvència a curt termini, és útil comparar
l’actiu corrent amb el passiu corrent. Un aspecte nou és que
el passiu corrent pot incloure els denominats actius no cor-
rents mantinguts per a la venda. El mateix passa amb el pas-
siu corrent que pot incloure els passius no corrents vinculats
a actius no corrents mantinguts per a la venda.

– Disponibilitat: La disponibilitat per a fer front als deutes més
immediats es pot analitzar amb la comparació entre l’efectiu
i el passiu corrent. En el Nou PGC l’efectiu pot veure’s incre-
mentat amb els actius líquids equivalents, que són inversions
d’alta liquiditat.

– Endeutament: Amb el Nou PGC varien tant la quantitat de
deute com la qualitat de la mateixa. La quantitat varia perquè
poden existir circumstàncies que facin incrementar les obliga-
cions existents (per exemple, amb provisions per desmantella-
ment d’actius) o que les redueixin (per exemple, a l’eliminar les
despeses financeres diferides en les operacions d’arrendament
financer). La qualitat, o sigui el termini, pot variar per exemple,
quan es classifiquin a curt termini, passius no corrents vinculats
amb actius no corrents mantinguts per a la venda.

– Rotació: Els indicadors de rotació comparen les vendes amb
els actius i s’utilitzen per a avaluar l’eficiència en l’ús d’a-
quests. Amb el Nou PGC l’import total de l’actiu tendeix a
reduir-se ja que hi ha alguns actius que s’eliminen (despeses
amortitzables, despeses financeres diferides, etc.) i altres que
es reclassifiquen minorant el patrimoni net (accions pròpies,
capital no exigit, etc.).

En resum, el Nou PGC afectarà l’anàlisi del balanç ja que, a més
dels canvis de nomenclatura, també hi ha canvis de valoració i
de classificació de comptes. Entre altres efectes, s’espera que el
valor de l’actiu i del patrimoni net es redueixi en els comptes
preparats amb la nova normativa.

Comissió de Seguiment de la Reforma Comptable 
CEC-ACCID
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Quadern de navegació
EL PHOTOSHOP GRATIS PER INTERNET

Des de fa
unes set-
m a n e s
Adobe ha
posat en
funciona-
ment  un
servei gra-
tuït a tra-
vés de la

seva web. Es tracta de la versió gratuïta i en línia del conegut
programa de tractament d’imatges Photoshop Express.

Per provar el servei (https://www.photoshop.com/express), que
encara és en fase ’beta’, només cal que us hi registreu. Es tracta
d’un servei gratuït que en teoria només és disponible per als
usuaris dels Estats Units, però, si quan us registreu indiqueu
que sou ciutadans d’aquest país, el podreu fer servir sense pro-
blemes. Aquesta versió del programa permet editar i retocar
les fotografies a nivell bàsic (balanç de blancs, lluminositat, sa-
turació de colors, retallar o distorsionar la imatge, treure l’efecte
d’ulls vermells dels retrats, etc.). Cada usuari registrat disposa
de 2GB d’espai per emmagatzemar-hi fotografies i publicar les
seves imatges en una web oberta a tothom.

Amb tot, recordem que a Internet hi ha diferents opcions a la
d’Adobe i que porten més temps funcionant:
– Aviary (http://a.viary.com)
– WiredNess (http://www.wiredness.com)
– Pixhr (http://www.phixr.com)
– Phototool (http://www.onlinephototool.com)
– Picnik (http://www.picnik.com/)

L’AI SEGUEIX CLASSIFICANT TELEFÓNICA COM L’OPERADOR
DOMINANT MÉS CAR D’EUROPA

Segons l’informe L’ADSL a la UE: una comparació (http://www.
internautas.org/archivos/adsl-ue/ADSLenlaUE.pdf) realitzat per
l’Associació d’Internautes, el servei ADSL de Telefónica és un 25%
més car, de mitjana, que no el de les principals operadores dels
vint-i-set estats de la Unió Europea. L’informe, que fa una compa-
rativa de velocitat i costos de connexió de l’operadora dominant de
cada Estat, exposa que Telefónica és la setena operadora més cara.

Però l’estudi, que té en compte el PIB i el cost de vida de cada
Estat, conclou que el preu de l’ADSL a 3 Mbps de Telefónica és
el cinquè més alt (comparat amb el de serveis més semblants de
les altres operadores dominants), més que no el de Telecom Ita-
lia, France Télécom, British Telecom, etc.

FINALMENT SERÀ MOVISTAR QUI VENDRÀ L’IPHONE 
EL MES DE JUNY

L’iPhone d’Apple es podrà
comprar a partir d’aquest
mes de juny mitjançant
Movistar. Està previst que
s’oficialitzi aquesta infor-
mació el dia 9 durant
l’Apple Worldwide Deve-
lopers Conference, a San
Francisco, esdeveniment

en què Steve Jobs hi anunciarà un nou model d’iPhone amb
connexió a les xarxes de telefonia mòbil 3G.

José Santos Esteras, representant de Telefónica, va comentar al
congrés de professionals de les telecomunicacions PROCOM,
celebrat a Saragossa a principis de maig, que Apple i Telefónica
havien tancat un acord per vendre l’iPhone. No va explicitar si l’i-
Phone que es vendria seria el model actual o el nou model 3G.

L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES HA PUBLICAT UNA
GUIA D’ÚS D’INTERNET

La publicació va adreçada especialment als pares i als fills i té la
voluntat de donar els consells més bàsics per assegurar un ús
adequat de la xarxa entre els menors. Entre d’altres, es reco-
mana que no es doni mai dades personals per la xarxa, que es
tingui cura a l’hora d’obrir correus no esperats, demanar als
pares que acompanyin sempre els fills quan estiguin connectats
a Internet i que els expliquin com fer servir l’antivirus.

Aquesta guia es pot descarregar gratuïtament (en format
PDF) des de la web de l’Agència de Protecció de Dades a
www.agpd.es

Finalment dir-vos que hem incorporat a la web del Col·legi
(apartat de Serveis) una pàgina on podeu trobar informació re-
lacionada amb la Llei de Protecció de Dades i el seu reglament
i com afecten aquests als economistes.

WINMAIL.DAT… UN ADJUNT ESTRANY EN EL CORREU-E

Qui no ha rebut alguna vegada un correu-e que porta adjunt
un fitxer d’extensió DAT?

La prudència en aquests casos ens ha d’indicar que més val es-
borrar el missatge per si de cas darrere hi ha algun agent ma-
ligne com un virus o un spyware. Ara bé, hi ha casos que estem
esperant un correu d’alguna persona de confiança i quan ens
arriba porta adjunt aquest fitxer DAT, generalment anomenat
winmail.dat i que no hi ha manera d’obrir i, per tant, ens és im-
possible accedir a la informació que possiblement estem esperant.

Quan passa això? Doncs passa quan l’emissor del missatge fa
servir un servidor que té instal·lat programari que no és compa-
tible amb els servidors que tenen programari de correu de Mi-
crosoft (Outlook, Exchange, etc.) provocant que aquests no
puguin interpretar correctament el missatge i molt menys si
aquest porta algun fitxer adjunt. Per evitar perdre la informació,
aquests servidors transformen el mail en un fitxer WINMAIL.DAT
que adjunten al correu que rebem.

En tot moment podem recuperar la informació continguda al fit-
xer WINMAIL.DAT prèvia instal·lació del programa WinMail.dat
Reader que podem descarregar gratuïtament des de http://www.
kopf.com.br/winmail/app.php

Un cop tinguem el programa descarregat, l’instal·lem en el nos-
tre PC. Seguidament guardem el fitxer WINMAIL.DAT en una
carpeta del PC i executem el programa anant a buscar aquest
fitxer. Problema solventat. Veurem el contingut original del mail
enviat i podrem recuperar el fitxer adjunt (si n’hi ha algun).

Secció elaborada pel Departament d’Informàtica del Col·legi
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Resolució, d’1 de març de 2008, de la Direcció General dels Registres i del 
Notariat, al recurs interposat per “Uribe Sánchez, S.L.” contra la negativa 
de la Registradora Mercantil de Cantàbria a inscriure una escriptura
d’adaptació d’aquest societat  a la Llei de Societats Professionals
PRIMER. ANTECEDENTS DE FET
En data 25 de juny de 2007 es van elevar a públics els acords
d’adaptació de la societat “Uribe Sánchez, S.L.” a la Llei 2/2007,
de 15 de març, de Societats Professionals, quedant modificada
la redacció dels articles 1 i 3 segons es transcriu a continuació:
Article 1. Denominació. Aquesta societat és Mercantil de Res-
ponsabilitat Limitada i s’anomena “Uribe Sánchez, S.L.P.”
Article 3. Objecte social. La Societat té per objecte la realització
de les activitats professionals següents:
a) L’assessorament en matèria comptable, la confecció de llibres

de comptabilitat i altres llibres obligatoris i l’elaboració dels
comptes anuals i els informes de gestió.

b)La planificació i direcció de l’organització comptable, de la
comptabilitat i de l’administració.

c) La revisió, anàlisi i verificació de la comptabilitat, dels comp-
tes anuals i dels informes de gestió de les empreses.

d)La mecanització, procés de dades i tractament de la infor-
mació empresarial.

e) L’emissió d’informes sobre la situació econòmica, financera,
comercial, comptable i administrativa de les empreses.

f) Revisions, diagnòstics, valoracions i estudis econòmics d’empreses.
g)L’anàlisi, estudi i planificació d’inversions i el seu finançament.
h)La constitució, dissolució, liquidació i administració d’empreses.
i) L’assessorament fiscal, la confecció de tot tipus de declaracions

i la realització de gestions i actuacions tributàries en general.
j) L’assessorament i gestions laborals i de Seguretat Social.
k) L’organització, administració i assessorament en general a empreses.
L’objecte social podrà desenvolupar-se directament per la ma-
teixa societat, o bé a través de la participació en altres societats
professionals.
Si les disposicions legals exigissin per a l’exercici d’algunes de les
activitats compreses en l’objecte social particularment algun títol
professional, autorització administrativa o inscripció en Registre Pú-
blic, aquestes activitats les hauran de realitzar persones que ostentin
aquesta titularitat professional.
El dia 26 de juny es va presentar al Registre Mercantil de Can-
tàbria l’escriptura d’adaptació, acreditant el pagament de l’im-
post i la provisió de fons per a la publicació en el BORME.

SEGONA. QUALIFICACIÓ NEGATIVA DE L’ESCRIPTURA
D’ADAPTACIÓ
En data 16 de juliol la Registradora del Registre Mercantil de Can-
tàbria va qualificar negativament la inscripció per l’existència
d’una sèrie de defectes, entre els quals, cal comentar els següents: 
Primer. Les facultats descrites en els apartats b, c, d, h, i, j, k,
estan fora de l’àmbit de les activitats específiques de l’econo-
mista i del titulat mercantil empresarial.
Quart. No consta en el document qualificat el número de par-
ticipacions socials del qual és titular cada un dels socis professionals,
per la qual cosa no resulta acreditat que les tres quartes parts del ca-
pital i dels drets de vot pertanyin als esmentats socis professionals.

TERCERA. RECURS DE LA SOCIETAT “URIBE SÁNCHEZ, S.L.”
El dia 14 d’agost de 2007 la societat “Uribe Sánchez, S.L.” va
presentar recurs contra la qualificació registral esmentada, en
què, entre altres al·legacions, cal destacar les següents: 
Primer. En relació al defecte referent a les activitats específiques
de l’economista: si bé és cert que l’article 2 LSP estableix que les
Societats Professionals únicament podran tenir per objecte l’e-
xercici en comú d’activitats professionals, això no vol dir que la

societat “Uribe Sánchez, S.L.” no pugui tenir en el seu objecte
social activitats pròpies de professionals que, sent funcions prò-
pies dels economistes, no ho són de la seva exclusiva competèn-
cia i puguin ser desenvolupades per altres professionals.
Tercer. En relació al número de participacions que pertanyen a
cada soci: L’article 4.2. LSP estableix que les tres quartes parts del
capital i dels drets de vot hauran de pertànyer a socis professionals
i que aquest requisit s’haurà de complir al llarg de tota la vida de
la societat, constituint causa de dissolució el seu incompliment
sobrevingut, llevat que es regularitzi en el termini màxim de tres
mesos des del moment en què es va produir l’incompliment.
Ni l’article 7 ni l’article 8 LSP exigeixen com a requisit per a la
formalització del contracte de societat ni per a la inscripció en
el Registre Mercantil que es determini quin és el capital que cor-
respon als socis professionals, com tampoc exigeixen que en la
inscripció es faci constar que les tres quartes parts del capital i
dels drets de vot pertanyen a socis professionals, perquè la so-
cietat que es trobi sotmesa a una causa de dissolució disposa
d’un termini de tres mesos per regularitzar la seva situació.

QUARTA. POSICIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE REGISTRES
I NOTARIAT
A data 1 de març de 2008 la Directora General dels Registres i del
Notariat va resoldre el recurs, en base als següents arguments: 
Primer. Pel que fa al defecte relatiu a les activitats específiques de
l’economista: la determinació de les activitats que integren l’objecte
social pel gènere inclou totes les seves espècies, de manera que l’e-
numeració d’aquestes últimes tan sols té sentit quan tingui
per objecte excloure-les i no a la inversa, davant la pràctica im-
possibilitat de fer-ho de forma exhaustiva i el consegüent risc que
aquesta enumeració s’entengui en el sentit que tan sols les incloses
en ella queden integrades en l’objecte social i no les restants. L’ob-
jecte social és l’exercici en comú d’una professió determinada.
Les societats professionals únicament podran exercir les activitats
professionals constitutives del seu objecte social a través de perso-
nes col·legiades al Col·legi Professional corresponent per a l’exercici
de les mateixes, les quals seran els propis socis o bé podran ser
professionals lligats amb la societat a través d’una relació la-
boral o no laboral subjecta a normes de Dret Privat.
Tercer. Pel que fa al número de participacions que pertanyin a cada
soci:  l’article 8.3 LSP estableix que qualsevol canvi de socis, adminis-
tradors, així com qualsevol modificació del contracte social, hauran
de constar en escriptura pública i seran igualment objecte d’inscripció
al Registre Mercantil. Aquestes modificacions també es faran constar
al Registre de Societats Professionals del corresponent Col·legi.
Per tant, haurà de constar en l’escriptura, i també en la ins-
cripció registral, la identitat d’aquests socis i el número de
participacions, accions o quotes del quals siguin titulars.

CINQUENA. CONCLUSIÓ
L’objecte social d’una societat professional ha de fer referència
a l’exercici en comú de determinada activitat o activitats profes-
sionals, i no són recomanables les descripcions enumeratives.
Per altra banda, el número de participacions socials de les quals
és titular cada un dels socis haurà de constar forçosament tant
en l’escriptura com en la inscripció registral, amb expressa men-
ció que les tres quartes parts del capital social estan en mans de
socis professionals.

Carmen Calderón 
Departament Jurídic de Guillén Bécares
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Tractaments comptables amb el Nou Pla General Comptable 
en el sector sanitari

La Unió Catalana d’Hospitals sempre ha treballat amb l’objec-
tiu de facilitar els canvis que s’han produït en cadascun dels
àmbits normatius a fi d’obtenir sistemes d’informació homo-
genis dins del sector de l’assistència sanitària. És per això que,
tal com va fer amb el Pla General Comptable del 1990, amb
l’aprovació del Nou Pla General Comptable (PGC) ha publicat
un document d’ajuda per a les entitats sanitàries en el traspàs
al nou Pla.

Un grup tècnic de treball de la Unió Catalana d’Hospitals, for-
mat per professionals del sector (directors economicofinancers,
auditors, membres de patronals i de l’Administració Pública),
ha fet una anàlisi d’aquells aspectes que poden ser més signi-
ficatius en el procés d’implantació del nou Pla General Comp-
table en el sector sanitari. Fruit d’aquest treball, ha estat
publicat el document “Tractaments comptables amb el Nou
Pla General Comptable en el sector sanitari”, que va ser pre-
sentat el passat 15 de maig a la seu del Col·legi d’Economistes
de Catalunya.

Aquest és un document que no té caràcter normatiu ni oficial,
i pretén ser una guia d’ajut per a les entitats en el procés d’a-
daptació al nou pla, plantejant amb exemples i de manera pràc-
tica el tractament comptable de determinades operacions que,
per les particularitats del sector sanitari, no han estat específi-
cament tractades en el Pla General o, havent estat degudament
desenvolupades, ha semblat oportú fer-ne una anàlisi acurada
per la repercussió que poden tenir en el sector.

Amb el document s’adjunta també un pla de comptes adaptat
al sector sanitari amb l’objectiu que serveixi de guia i d’orien-
tació en la utilització dels diferents comptes, durant el període
en què encara no es disposa de l’adaptació sectorial del Pla per
als centres d’assistència sanitària.

A continuació, resumim algunes de les conclusions sobre els
aspectes analitzats i que es detallen més àmpliament en el do-
cument editat:
– Cessions d’ús sense contraprestació econòmica: sovint les

administracions públiques construeixen i equipen establi-
ments sanitaris que són cedits en ús a tercers sense contra-
prestació econòmica, amb l’objectiu que aquests darrers
prestin en aquests establiments les activitats sanitàries previs-
tes. A partir de l’anàlisi dels criteris de registre i reconeixe-
ment, s’ha cregut procedent assimilar el tractament de les
cessions d’ús a allò que es descriu a la norma de valoració di-
vuitena, referent a les donacions rebudes.

– Deterioració dels actius dels centres sanitaris: en primer
lloc, s’ha pretès donar algunes pautes per a la identificació
d’indicis que poden portar a la necessitat de deteriorar actius.
En segon lloc, el document planteja alguns criteris per iden-
tificar quines poden ser les Unitats Generadores d’Efectiu en
els centres sanitaris.

– Operacions d’arrendament financer: si bé el tractament
d’aquest tipus d’operacions no és diferent en el sector sanitari
respecte de qualsevol altre sector, s’ha cregut convenient
exemplificar el seu impacte, donat l’ús habitual que s’ha fet
en el sector d’aquesta fórmula per al finançament d’infraes-
tructures i equipaments sanitaris.

– Existències de serveis: aplicant aquest concepte a l’activitat
assistencial, s’ha concretat la identificació dels serveis prestats
tals com, per exemple, serveis d’hospitalització o de rehabili-
tació que no es facturen fins a l’exercici següent en el mo-
ment de l’alta del pacient.

– Reconeixement dels ingressos: en el sector sanitari és ha-
bitual l’existència d’ingressos que al tancament de l’exercici
no estan encara concretats, en estar subjectes a variables
que no es defineixen fins a l’exercici següent (regularitza-
cions de tarifes, clàusules addicionals no signades, sistema
capitatiu, etc.). Per aquest motiu, s’han avaluat els criteris
per considerar que aquests ingressos compleixen els criteris
de reconeixement i, per tant, han de ser inclosos en el
compte de pèrdues i guanys de cada exercici, fent una esti-
mació del seu import. Aquest aspecte s’ha vinculat també a
una anàlisi del tractament d’errors comptables i canvis d’es-
timacions comptables.

– Aportacions de capital: s’ha analitzat el tractament de les
aportacions de capital realitzades per Administracions Públi-
ques que integren un consorci o empresa pública o que són
membres del patronat de fundacions, amb càrrec al capítol
VIII de despesa del pressupost de l’Administració.

– Moratòria del deute de la Seguretat Social: l’existència
d’un deute molt específic del sector, derivat de la moratòria
dels deutes de les institucions sanitàries sense ànim de lucre
amb la Seguretat Social, ha fet necessària la seva anàlisi espe-
cífica en el nou marc conceptual que per als passius financers
defineix el nou Pla General.

– Premi de fidelització previst pel conveni laboral de la
XHUP: l’anàlisi d’aquest concepte específic del sector ha dut
a considerar que el seu tractament s’ajustaria a allò definit
pel Pla com a Passius per retribucions a llarg termini del per-
sonal.

Amb les diverses propostes plantejades en el document, s’ha
pretès anticipar algunes solucions que, òbviament, hauran de
ser definides pel pla comptable sectorial que en un futur haurà
de ser aprovat i que podran diferir de les plantejades en aquest
document. Així mateix, la diversitat de formes jurídiques de les
entitats que presten serveis sanitaris (societats mercantils, fun-
dacions, consorcis, empreses públiques, etc.) dificulta també
l’adopció de solucions uniformes per a totes elles, donada la
seva regulació específica i el desenvolupament normatiu propi.

Malgrat tots aquests condicionaments i dificultats, el treball im-
pulsat per la Unió Catalana d’Hospitals ha afrontat l’anàlisi d’a-
quests aspectes amb l’esperit de dotar d’una eina més al servei
del sector sanitari.

Pere Ruiz, soci de Faura-Casas Auditors-Consultors
Carles Loran, Unió Catalana d’Hospitals



Aquest document és un resum de l’acte re-
alitzat el dia 15 de novembre de 2007 en el
marc de les sessions periòdiques que orga-
nitza la Comissió d’Organització i Sistemes
d’Informació del Col·legi d’Economistes de
Catalunya i de l’ACCID (Associació Cata-
lana de Comptabilitat i Direcció). 

Donada la limitació d’espai, ens hem cen-
trat en els aspectes de gestió i millora de
processos, deixant al marge els conceptes
essencialment tecnològics.

Definir el terme procés és complex i depèn
de l’entorn en què s’usi aquesta definició. 

Des d’una perspectiva empresarial el
podem entendre com un conjunt d’activi-
tats encadenades, que donen valor afegit a
l’element processat, mitjançant l’aportació
de recursos elementals i que crea un
VALOR INTRÍNSEC per al seu usuari o
client. Aquest últim punt és bàsic, de fet en
el procés es defineix el camí pel qual s’en-
trega valor al client.

Els punts addicionals a considerar en aquesta
definició són:
– És repetitiu.
– Té un propietari, que és responsable del

procés davant de l’organització.
– Se li poden assignar uns indicadors que

permeten avaluar el seu rendiment.
– Té un conjunt d’atributs addicionals com

ara costos, actors principals, tipus, etc. És
important que les eines que s’usin en l’a-
nàlisi de processos integrin el registre
unificat d’aquests atributs.

En l’anàlisi dels processos d’una empresa
podem observar ineficiències com ara du-
plicitat de tasques, ús excessiu de recursos
o feines que no aporten valor. 

Els objectius de l’anàlisi dels processos són:
– Obtenir documentació sobre com l’orga-

nització realitza els diferents processos.
– Identificar les diferents activitats que es

realitzen i el valor que aporten.
– Identificar les responsabilitats, competèn-

cies i funcions en les diferents activitats
realitzades en els processos.

– Detectar les àrees de millora o aspectes
que s’haurien de revisar per a la seva op-
timització.

– Analitzar els sistemes d’informació i altres
elements de suport que intervenen en els
processos objecte d’anàlisi.

Metodologia d’anàlisi de processos

La major part de metodologies orientades
a l’anàlisi de processos tenen un planteja-
ment integral de l’empresa, defensant un
paradigma de l’organització orientada a
processos enfront d’organitzacions de
tipus jeràrquic o matricial.

En la producció d’un servei o producte
intervenen múltiples departaments de
l’organització, cada un amb la seva es-
tructura vertical que respon a una lògica
de funcionament que pot estar lluny de
donar una resposta eficient al client/
usuari. 

El paradigma de l’organització basada en
processos intenta trencar amb aquestes
barreres departamentals i planteja unes 
línies jeràrquiques i de responsabilitat
orientades sobre el procés de producció
de serveis.

La major part de metodologies es basen en
un abordatge participatiu en què grups de
persones implicades en el procés exposen
conjuntament els fluxos d’informació, les
activitats que es realitzen i els problemes,
idees i expectatives que se’ls plantegen
sobre el procés. Un dels elements que s’u-
tilitzen són els diagrames de procés.

En definitiva i per resumir, el que s’espera de
les organitzacions orientades a processos és:
– Que s’enfoquin sobre el procés como un tot.
– Que els determini les necessitats del client.
– Que les unitats organitzatives es basin en

equips.
– Que existeixi flexibilitat en les competèn-

cies funcionals.

Diagrames de procés

Qualsevol metodologia d’anàlisi de proces-
sos ha de presentar una diagramació d’a-
quests i un suport per recollir els seus
atributs en una base de dades que integra
tota la informació. L’objectiu és mostrar la
realització i el flux de treball de cada un dels
processos analitzats representant una sèrie
de relacions d’activitats en un determinat
ordre cronològic i visualitzant les interrela-
cions entre aquestes. Una de les metodolo-
gies fàcilment intel·ligible per l’usuari és la
que es basa en la notació esdeveniment-fun-
ció (EPC, Event Process Chain). 

Aquesta notació forma part d’una metodolo-
gia més àmplia basada en l’eina ARIS.

De l’anàlisi dels processos obté diferents
tipus d’informació. Una comprensió del
procés a partir de la qual ja es poden esta-
blir algunes mesures de millora simplement
preguntant-se per què es realitzen les dife-
rents activitats i funcions. 

Un altre element important és conèixer els
diferents elements que s’utilitzen en les fei-
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nes, com el sistema informàtic, elements
documentals i altres. 

Així com els diferents perfils que interve-
nen i la funció amb què intervenen. Si pro-
posem qualsevol canvi és molt important
tenir en compte aquests aspectes.

Tots aquests punts són la base dels projec-
tes de reingenieria de processos que trac-
tem en l’apartat següent.

Reingenieria de processos

El motiu principal que impulsa a analitzar
els diferents processos és poder establir-
hi millores. 

A partir d’establir indicadors i qüestionar-
se les diferents activitats es pot intuir si
aquestes constitueixen colls d’ampolla i
aporten valor. Els objectius són:
– Augmentar la capacitat competitiva.
– Adaptar-se a les necessitats del client

amb un increment de la qualitat real i
percebuda.

– Reduir els costos.
– Reduir els temps de procés, en definitiva

incrementar l’eficiència.

Un altre aspecte és el de com implantar en
l’organització les diferents millores. Un
dels principals motius de fracàs és la resis-
tència al canvi. La majoria dels treballadors
se senten confortables amb els circuits i
processos actuals i enfocaran qualsevol
proposta de canvi amb desconfiança, fins
i tot com una amenaça al seu estatus. 

Una de les claus de l’èxit és una bona ges-
tió del canvi en el qual s’impliqui l’Alta Di-
recció, aquests han de ser els promotors i
facilitadors del projecte.

Isidre Fàbregues
Socio Pragma-Solucions

En el transcurs del darrer any i mig la Co-
missió d’Economia Territorial i Urbana del
Col·legi d’Economistes de Catalunya ha fet
diferents aportacions i ha realitzat activitats
en el camp de la planificació territorial i el
planejament urbanístic. Així, a finals del
2006 el Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, conjuntament amb el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya, organitzà una
jornada a Lleida sobre el Pla Territorial Par-
cial de les Terres de Ponent. 

Fruit d’aquest acte es va presentar un escrit
d’al·legacions que incidien fonamental-
ment en els aspectes econòmics del Pla.
Amb posterioritat es va mantenir una reu-
nió amb els màxims responsables de plani-
ficació territorial del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, en
què s’intercanviaren opinions sobre quins
havien de ser els continguts econòmics ne-
cessaris en la planificació territorial. 

D’aquesta reunió va sortir el compromís
d’elaborar una proposta de continguts eco-
nòmics per als plans territorials, un cop fi-
nalitzat aquest treball ha estat tramès al
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques. 

La comissió, donant resposta a la petició
del director general de Ports, Aeroports i

Costes de la Generalitat de Catalunya, va
organitzar una sessió de treball amb ex-
perts de l’activitat aeroportuària i posterior-
ment es va redactar un escrit en què es fa
palesa la nostra opinió sobre alguns aspec-
tes de l’Avantprojecte de Llei d’Aeroports,
Aeròdroms i Heliports de Catalunya. 

Darrerament la comissió està estudiant l’A-
vantprojecte de Pla territorial metropolità
de Barcelona.

Pel que fa al planejament urbanístic, en el
si de la comissió s’han fet diferents sessions
de treball per donar a conèixer aspectes
concrets de la nova llei d’urbanisme de Ca-
talunya i, alhora, s’ha estudiat com pot in-
cidir sobre la llei catalana l’entrada en vigor
de la Llei 8/2007 del sòl, de 28 de maig,
d’àmbit estatal.

També es va celebrar, prèviament a la pu-
blicació del Decret-Llei 1/2007 de mesures
urgents en matèria urbanística, una reunió
amb el Departament de Política Terrirorial
i Obres Públiques en què es van exposar
les inquietuds que en matèria econòmica
preocupen el nostre col·lectiu.

Jordi Fortet
Vicepresident de la Comissió d’Economia

Territorial i Urbana

Comissió d’Economia 
Territorial i Urbana



Introducció

L’Aula d’Economia fou creada l’any 1986,
com un centre de formació del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya. La seva finalitat és
oferir als economistes i altres professionals
la possibilitat d’especialitzar-se o d’aprofun-
dir coneixements en alguna de les àrees
professionals, adequant-se a les necessitats
de l’empresa i de les institucions.

Cada vegada més gent escull l’Aula d’Eco-
nomia per a formar-se en temes financers,
empresarials, comptables i fiscals. Aquest
curs acadèmic s’ha produït un increment
del 40,76% en el nombre d’assistents a acti-
vitats de formació. Ha estat un any excep-
cional, el de més alumnes de la història del
Col·legi, marcat per l’aprovació del nou Pla
General de Comptabilitat.

L’Aula d’Economia organitza més de 100
cursos i seminaris durant l’any acadèmic i
actua en tres àrees preferents:
– Cursos d’especialització pràctica adreçats a

complementar els coneixements adquirits
a la universitat amb l’objectiu de facilitar-
los el pas de la finalització de la carrera a
l’inici de la seva vida professional.

– Els cursos de reciclatge i/o actualització
de coneixements específics en tècni-
ques de gestió o en matèries concretes
insuficientment desenvolupades a la
universitat o durant els anys d’exercici
professional.

– L’organització d’activitats formatives, a fi i
efecte de proporcionar informació apro-
fundida en temes d’actualitat o en discipli-
nes innovadores, l’accés a les quals és
relativament difícil en els esquemes de for-
mació usuals a l’abast dels economistes.

Cada àrea de formació està a càrrec d’un
director, que és un economista de reco-
negut prestigi en la seva especialitat pro-
fessional, i és l’encarregat, conjuntament
amb el director de l’Aula, de planificar
els cursos en relació amb les necessitats
de formació detectades en el sector, de
manera que s’acompleixin les següents
condicions:

– Tractar-se de cursos d’actualitat, orientats
a l’aplicació immediata en el treball.

– Complir-se els estàndards de qualitat
exigits pel Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya (la qualitat és controlada pel
Consell Assessor i el Consell Acadèmic).

– Impartició dels cursos per professionals
amb rigor i coneixements suficients,
amb capacitat pedagògica i que desen-
volupin en el seu exercici diari allò que
expliquen.

Àrea fiscal
– Màster d’Especialització Tributària.
– Novetats fiscals 2009.
– Seminari sobre l’Impost sobre societats.
– Règim fiscal i legal de les fundacions.
– Seminari de fusions, escissions, aporta-

cions d’actius i bescanvis de valors
– Planificació fiscal del tancament de l’e-

xercici 2008.
– Curs de consolidació fiscal.
– Seminari de l’Impost sobre successions i

donacions.
– Tractament de l’empresa familiar en l’Im-

post sobre el patrimoni i en l’Impost
sobre successions i donacions.

– Seminari sobre transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentats.

– Fiscalitat immobiliària.
– Seminari sobre l’IRPF: campanya de renda

2008.
– Fiscalitat de productes financers, d’asse-

gurança i de previsió.
– Seminari de la declaració de l’Impost

sobre societats del 2008.
– Cicle sobre l’IVA.
– Praxis de procediments tributaris.
– Implicacions fiscals de la reforma comp-

table.
– El nou Règim de les operacions vincula-

des. Preus de transferència.
– Fiscalitat i seguretat social d’alts directius

i administradors.

Àrea de comptabilitat 
i auditoria 
– Programa General de Comptabilitat Pro-

fessional.
– Curs de Comptabilitat Superior segons el

nou pla General Comptable.
– Seminari pràctic de consolidació comp-

table.
– Curs d’anàlisi d’estats financers en el marc

del nou Pla General Comptable.
– Noves tendències en la comptabilitat de

gestió.
– Curs de fiscalitat de l’empresa. 
– Diploma de postgrau d’auditoria.
– Diploma de postgrau en direcció comp-

table i auditoria.
– Programa d’especialització en consolida-

ció comptable segons la reforma comp-
table.

– Nou Pla General de Comptabilitat i PGC
PIMES.

– Els comptes anuals i la memòria de les
fundacions catalanes.

– Comptabilitat de fusions i escissions.
– Principis i normes comptables als EUA

versus principis i normes a Espanya.
– Comptabilitat d’empreses constructores,

immobiliàries i UTES.
– Cicle sobre el tancament comptable i fis-

cal de l’exercici 2008.
– Tancament comptable del 2008 abans

de l’Impost sobre societats. Preparació
de la informació i revisió de criteris
comptables.

– Tancament comptable de l’exercici 2008.
Implicacions derivades de l’Impost sobre
societats i casos pràctics del tancament
comptable/fiscal.

– Nou Pla General Comptable versus
normes internacionals de comptabilitat
(IAS/IFRS).

– Nou Pla General Comptable per a direc-
tius no financers.

– Cicle de Formació en Auditoria
(es compon de set seminaris especialit-
zats en la formació contínua per a au-
ditors).

Àrea d’Economia 
Financera
– Gestió pràctica de tresoreria.
– Planificació economicofinancera i elabo-

ració i posada en pràctica del Pla de ges-
tió operatiu.

– Anàlisi i gestió d’inversions a l’empresa.
– Gestió de crèdit a clients: credit manage-

ment.
– Pla d’empresa i valoració de la companyia.
– Seminari de project finance com a mo-

dalitat alternativa de finançament.
– Anàlisi de riscos financers. Instruments

de gestió i cobertura.

Treballem en grup / Aula d’Economia

Avanç de programació de l’Aula 
d’Economia curs 2008-2009
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– Modalitats de finançament i partners en
la compravenda d’empreses.

– Tècniques de cobrament i negociació
amb deutors utilitzant la nova normativa
de morositat.

– Taller de borsa.
– Negociació bancària. Relacions entre la

banca i l’empresa.
– Basilea II i el finançament empresarial.

Àrea de gestió 
d’empreses
– Postgrau en administració concursal.
– Cicle sobre la compravenda d’empreses.
– Visió global de la compravenda d’empreses.
– Due diligence comercial i estratègia de

comunicació en la compravenda.
– Cas pràctic: negociació i gestió del canvi.
– Gestió per processos.
– Model EFQM d’Excel·lència.
– La gestió eficaç d’equips a les organitzacions.
– Win-Win negotiations in english.
– Tècniques de negociació per a directius i

professionals.
– Dynamic presentations in english.
– Com fer presentacions eficaces en públic.
– Gestió de problemes i presa de decisions.
– L’empresa familiar: direcció estratègica i

planificació de la successió.
– Direcció i gestió de fundacions i altres

entitats no lucratives.
– Cicle. Últimes tendències del manage-

ment i noves tecnologies.
– Màrqueting per a no comercials.
– Canviar a la gestió integrada amb un ERP.
– Responsabilitat social corporativa i codi

de bon govern en les PIMES.
– Perquè i com implantar la direcció per

missions en la gestió de les organitzacions.
– Gestió de la innovació.

Àrea de control 
de gestió
– Programa d’especialització en control de

gestió. La moderna funció del controller.
– Curs de control pressupostari i de gestió.
– Curs de control i auditoria interns.
– Nous indicadors de gestió: El balanced

scorecard.
– Control de gestió en el sector hospitalari.
– Tècniques de control i reducció de costos.

Àrea jurídica
– Programa de formació per a economistes

en actuacions judicials.
– Gestió laboral, nòmines, contractes i se-

guretat social.

– Instruments jurídics per a economistes
administradors concursals.

– Nou Reglament sobre protecció de dades.
– Responsabilitat dels administradors.
– Eines i solucions jurídiques per a situa-

cions de morositat.
– Aspectes legals de la compravenda d’em-

preses.
– Due diligence legal.
– Formalització del procés de compra-

venda: cartes i contractes.
– Gestió del sistema bonificat de formació

contínua.
– Com afrontar una inspecció de treball.
– Gestió d’estrangeria.
– La factura electrònica
– Procés de tancament i dissolució de socie-

tats. Aspectes jurídics, comptables i fiscals.

Àrea de sector públic
– Programa de gestió pública.
– La gestió de projectes a l’Administració

Pública.
– Costos dels serveis públics obligatoris, les

taxes i els preus públics.

Altres cursos 
i seminaris
– Cursos d’excel per a economistes i auditors.
– Gestió documental i d’arxius en els des-

patxos professionals.
– Les fonts d’informació fiscal i comptable

per a assessories i despatxos professionals.
– Seminari sobre societats professionals.
– Seminari de gestió i control de subvencions.

Aula d’economia
Màsters, Postgraus i Cursos 
d’Especialització 2008-2009
El proper mes d’octubre s’iniciarà el curs
acadèmic 2008/2009, on com cada any
pretenem oferir un ampli ventall de cursos
dins de cadascuna de les àrees temàtiques
que tenen interès per als economistes.
Dins de la nostra oferta formativa desta-
quen la realització dels Màsters, Postgraus
i Cursos d’Especialització que en la darrera

dècada s’han anat consolidant com a punt
de referència i de prestigi dins de l’oferta
formativa de la nostra professió.
El fet que el professorat que imparteix els
cursos estigui integrat en la seva major part
per professionals que treballen diàriament
en allò que expliquen ha ajudat, sens dubte,
a aconseguir que la metodologia d’aprenen-
tatge sigui dinàmica i que els coneixements
obtinguts tinguin una clara aplicació pràc-
tica en la realitat que ens envolta, tot això
unit amb una organització dels programes
molt estructurada i amb uns horaris de rea-
lització combinables amb el treball profes-
sional, són fets que han ajudat que cada any
haguem incrementat el nombre d’assistents
i que les valoracions finals que donen els
alumnes siguin cada cop més positives.
A continuació us oferim una relació dels
Màsters, Postgraus i Cursos d’Especialitza-
ció que tenim previst realitzar:

Màster d’Especialització Tributària
Formació i perfeccionament 
per a l’exercici com a assessor fiscal
D’octubre del 2008 a maig del 2009                     300 h

Programa General de Comptabilitat
Professional
D’octubre del 2008 a maig del 2009                     143 h

Diploma de postgrau d’auditoria
Per a l’accés al ROAC
D’octubre del 2008 a juny del 2009                   180 h

Diploma de postgrau de direcció 
comptable i auditoria
Per a l’accés al ROAC
D’octubre del 2008 a maig del 2009                     320 h

Programa d’Especialització 
en Control de Gestió
La moderna funció del controller
De gener a maig del 2009                         138 h

Cicle sobre la compravenda d’empreses
De febrer a abril del 2009                         60 h

Postgrau en administració concursal
En preparació    75 h

Si voleu obtenir més informació podeu
adreçar-vos a l’Aula d’Economia del
Col·legi, al telèfon 934161604; 
e-mail: mruiz@coleconomistes.com
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1 d’abril

Sessió temàtica Problemàtica fiscal de les
entitats sense personalitat jurídica: societat
civil i comunitària de béns, organitzada per
la Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec de
Gonzalo García de Castro, cap de la De-
pendència Regional de Gestió Tributària.

2 d’abril

Conferència: La nova regulació de l’assessor fi-
nancer, organitzada per la Comissió d’Econo-
mia Financera, a càrrec de Francesc Tusquets
Trías de Bes, advocat i professor titular de
Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona.

2 d’abril

Incici del Curs Excel avançat nivells 1 i 2, or-
ganitzat per la seu de Lleida del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, a càrrec de David
Uyarra, economista, responsable de forma-
ció i projectes d’auditoria d’Audinfor, SL.

3 d’abril

Inici del curs Reglament d’inspecció d’Hi-
senda, organitzat per la Seu de Tarragona
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec d’Ignasi Ciutad, cap d’equip nacio-
nal d’inspecció de la delegació central de
grans contribuents.

9 d’abril

Conferència La crisi econòmica i financera
internacional: causes i perspectives, orga-
nitzada per la Junta de Govern del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec de

Jordi Gual, sotsdirector general de “la Caixa”
i professor d’Economia de l’IESE Business
School, i Joaquim Muns, catedràtic emèrit
de la Universitat de Barcelona i exdirector
executiu del Fons Monetari Internacional.
Va moderar l’acte Artur Saurí, degà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

10 d’abril

25è aniversari del REA. El REA: una solució
de futur. Garantia de qualitat a la societat.
Jornada de portes obertes al Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya; Jornada de treball
a l’auditori del Banc de Sabadell i sopar
commemoratiu al Gran Maria Hotel.

15 d’abril

Sessió temàtica Aspectes pràctics per a la
implantació de projectes sobre e-factures.
Normativa i mesures d’impuls, organitzada
per la Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec
de Julio Vázquez, cap regional d’informà-
tica adjunt de l’AEAT de Barcelona, i Jaume
Saura, cap regional d’informàtica adjunt de
l’AEAT de Barcelona.

16 d’abril

Reunió del panel d’experts de l’IEBE (Índex
d’Expectativa Borsària) per examinar el re-
sultat de l’enquesta corresponent a la pre-
visió del tancament de l’IBEX-35 a 30 de
juny de 2008.

22 d’abril    

Jornada fòrum de debat sobre La implanta-
ció del nou Pla General Comptable, organit-
zat per la Seu de Tarragona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec de
Francesc d’Assís Escoda, economista auditor,
gestor administratiu i assessor d’empreses;
Mariano Herraiz, soci auditor d’Auditores y
Consultores Balañá Eguía; Fernando Alde-
coa, director d’administració i finances de
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Port Aventura, i Fernando Campa, professor
de la Universitat Rovira i Virgili.

24 d’abril

Tertúlia: La Tresoreria General de la Seguretat
Social i les empreses en concurs, organitzada
pel Grup de Treball d’Economistes Adminis-
tradors Concursal, a càrrec de Juan Manuel
Sánchez-Bustamante y de la Herrán, lletrat de
l’Administració de la Seguretat Social, i Edgar
López, economista, adminsitrador concursal.

24 d’abril

Tertúlia: Reflexions a l’entorn del Canvi Cli-
màtic i l’Economia de la Salut, organitzada per
la Comissió d’Economia de la Salut, a càrrec
de Josep Lluís de Peray Baiges, coordinador
per a la creació de l’Àgencia de Salut Pública,
Departament de Salut (Direcció General de
Salut Pública), i Iñaki Gili, secretari tècnic
de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

29 d’abril   

Inici del curs Renda 2007, organitzat per la
Seu de Tarragona del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, a càrrec de José Vicente
García Herrero, tècnic d’Hisenda, gestor de
l’Agència Tributària de Tortosa.

29 d’abril

Curs sobre Implicacions fiscals de la re-
forma comptable, organitzat per la seu de
Lleida del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, a càrrec de Gonzalo Laborda Ferrer,
inspector d’Hisenda.

6 de maig

Sessió temàtica Presentació Campanya de
Renda 2007, organitzada per la comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec de Joan Cano,
delegat especial de l’AEAT de Catalunya, 
i Gonzalo García de Castro, cap de la De-
pendència Regional de Gestió Tributària.

7 de maig

Curs Renda 2007, organitzat per la Seu de
Girona del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, a càrrec de Javier Guzmán Ares,
inspector d’Hisenda de l’Estat, cap d’àrea
de la Dependència de Gestió Tributària de
l’AEAT de Girona.



8 de maig

Conferència sobre L’impacte del Nou Pla
Comptable en els Softwares Comptables, or-
ganitzada per la Comissió Organització i
Sistemes d’Informació (OSI) a càrrec d’Ig-
nasi Vidal, per Sage-Logic Control, David
Gómez, per Sage-Logic Control, Tomàs
Forné, per Microsoft-Dynamics, i Jordi Rizo,
de l’Escola Universitària d’Estudis Empresa-
rials de la UAB. Va presentar l’acte Josep
Gallart, vicepresident de la Comissió.

8 de maig

Curs sobre Principals novetats de l’impost
sobre la renda de l’exercici 2007, organit-
zat per la seu de Lleida del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, a càrrec d’Arantxa
Basols, cap de renda de l’Agència Tributà-
ria a Lleida.

14 de maig

Dinar col·loqui amb el títol El Mercat Al-
ternatiu Borsari (MAB): una oportunitat
per a empreses en expansió, organitzat pel
Fòrum Economistes en Mercats Financers,
a càrrec d’Antoni Giralt, president del
MAB i sotsdirector general de la Borsa de
Barcelona. Va presidir l’acte la Dra. Mont-
serrat Casanovas, catedràtica d’Economia
Financera i secretària de la Junta de Go-
vern del Col·legi.

15 de maig

Conferència sobre El Nou Pla General
Comptable i la seva adaptació al sector sani-
tari, organitzada per la Comissió d’Econo-
mia de la Salut, conjuntament amb la Unió,
Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, a
càrrec de Pere Ruiz, soci de Faura-Casas, i
Miquel Arrufat, gerent del Consorci Sanitari
Integral; Membres del Grup Tècnic de tre-
ball de la Unió Catalana d’Hospitals sobre
el Nou Pla Comptable. Va presentar l’acte
Joan B. Casas, vicedegà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, i la cloenda va anar
a càrrec del Dr. Boi Ruiz, president de la
Unió Catalana d’Hospitals.

26 de maig

Conferència: Els reptes de l’Empresa Fami-
liar en un entorn globalitzat, organitzada
per la Comissió Sèniors, a càrrec de Fer-
nando Casado, director general de l’Insti-
tut Empresa Familiar.

29 de maig

Tertúlia: La venda d’empreses en concurs,
organitzada pel Grup de Treball d’Econo-
mistes Administradors Concursals, a càrrec
de Xavier Perna, economista, administra-
dor concursal. Va moderar la tertúlia Mel-
cior Viloca, economista, administrador
concursal.

29 de maig

Presentació debat del llibre: A les portes del
cel, organitzat pel Centre d’Estudis de Temes
Contemporanis i el Col·legi d’Economistes
de Catalunya, a càrrec de George J. Borjas,
Robert W. Scrivner, professor of Economics
and Social Policy Harvard University i autor
del llibre, Guillem López Casasnovas, cate-
dràtic de la Universitat Pompeu Fabra i autor
del pròleg, Joan Maria Esteban, professor
d’investigació del CSIC i Alfred Bosch, di-
rector del Centre d’Estudis de Temes Con-
temporanis. Va presidir l’acte Oriol Amorós,
secretari per a la Immigració de la Genera-
litat de Catalunya.

Documents de treball 
a disposició 
dels col·legiats
En aquest període s’ha posat a disposició
dels membres del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya la docu mentació se-
güent, que podeu trobar a la pàgina web
del Col·legi, en l’apartat corresponent:
– Documentació aportada per Fran-

cesc Tusquets Trías de Bes, advocat
i professor titular de Dret Mercantil
de la Universitat de Barcelona, amb
motiu de la conferència La nova re-
gulació de l’assessor financer, orga-
nitzada per la Comissió d’Economia
Financera el passat 2 d’abril.

– Documentació aportada per David
Gómez, de Sage-Logic Control, amb
motiu de la conferència sobre L’im-
pacte del Nou Pla Comptable en els
Softwares Comptables, organitzada
per la Comissió Organització i Siste-
mes d’Informació (OSI) el passat 8
de maig.

– Llibre aportat per La Unió. Associa-
ció d’Entitats Sanitàries i Socials, amb
motiu de la Conferència sobre El nou
Pla General Comptable i la seva adap-
tació al sector sanitari, organitzat per
la Comissió d’Economia de la Salut
conjuntament amb La Unió. Associa-
ció d’Entitats Sanitàries, el passat 15
de maig.
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Hemeroteca

Tractaments
comptables
amb el Nou
Pla General
Comptable 
en el sector
sanitari

Edita: La Unió. Associació d’Entitats 
Sanitàries i Socials

A les portes del cel
Autor: George J. Borjas

Editorial: Centre d’Estudis de Temes 
Contemporanis, del Departament 
de la Vicepresidència de la Generalitat de
Catalunya

Aquesta és una obra
cabdal per entendre el
fenomen migratori als
Estats Units, on George
J. Borjas ens ofereix la
seva visió del somni
americà, viscut per mi-
lers i milers d’immi-
grants. Entre el 1970 i
el 1990, els EUA han

acollit una mitjana anual de 730.000 immi-
grants legals, 200.000 d’i·legals i prop de
100.000 refugiats. Si passem a Catalunya,
les onades migratòries són, per compara-
ció, igualment espectaculars en aquests dar-
rers anys, i alhora, el fenomen econòmic i
social més important d’aquest principi de
segle XXI. En el seu estudi Borjas no ana-
litza les polítiques de benestar sinó les po-
lítiques d’immigració, i considera que s’han
de poder discriminar en la mesura que no
existeix un dret universal segons el qual tot-
hom pot migrar on vulgui. Els països re-
ceptors han de poder decidir quin tipus
d’immigració volen, quants immigrants
poden acceptar i les condicions amb aco-
llir-los, sempre preservant un equilibri
entre drets i deures.

Todo Fiscal 2008-06-11
Editorial: Wolter Kluwer España S.A.

Toda la fiscalidad vi-
gente comentada por
expertos, actualizada
de acuerdo con la nor-
mativa más reciente
y fundamentada con
la doctrina adminis-
trativa y la jurispru-
dencia más interesante
sobre cada tema y

con la aplicación práctica necesaria para
su adecuada comprensión. Realiza una
completa radiografía del sistema tributario
español presentando una doble utilidad:
como obra de consulta y asesoramiento y
como obra recopiladora de todas las nove-
dades.

Ofrece: Información puesta al día sobre
todas las materias tributarias (impuestos di-
rectos, indirectos, locales, tasas, procedimien-
tos tributarios, recursos y reclamaciones...).
Un equipo de autores de prestigio que

aportan su criterio como especialistas en
las diferentes materias. Numerosos ejem-
plos y cuadros esquemáticos para facilitar
la comprensión del tema tratado. Un com-
pleto índice de voces con más de 6.000
entradas para encontrar con rapidez y pre-
cisión la explicación o el dato solicitado.

Contenidos perfectamente sistematizados
y estructurados siguiendo la lógica tributa-
ria de cada materia. La selección doctrinal
y jurisprudencial más interesante y actua-
lizada para el profesional tributario. Llama-
das de atención al lector acerca de los
aspectos más importantes de cada tema o
sobre las cuestiones que no conviene olvi-
dar.  Incluye comentarios siempre al día
de las especialidades autonómicas de los
impuestos estatales cedidos (IRPF, Patri-
monio, Sucesiones, Transmisiones, Com-
bustibles...)

Document d’economia
industrial núm. 32
La qualitat de 
les polítiques públiques
i el creixement 
econòmic: millorar la
gestió per augmentar
l’eficiència econòmica 
i el benestar social
Autor: Guillem López Casasnovas

Edita: Centre d’Economia Industrial

El document d’Eco-
nomia Industrial
número 32, que ara
presentem, ens
planteja una pre-
gunta de gran en-
vergadura :  com
influeix l’eficiència
del sector públic en
el creixement eco-
nòmic i, en relació

amb ell, en la competitivitat de la indús-
tria. Una idea de la magnitud del pro-
blema ens la dóna el pes del sector públic
en l’economia, al voltant del 50%. L’autor
de l’estudi Guillem López Casasnovas i els
seus col·laboradors, Biel Ferragut i Pablo
Fleix, professors de la Universitat Pompeu
Fabra, ens ofereixen una anàlisi rigorosa i
aplicada per respondre a la pregunta.



Agenda Entitats col·laboradores

Agenda juliol 2008
ORGANITZA

HORARI D’ESTIU

Us informem que durant els mesos d’estiu el Col·legi d’Economistes 
modificarà el seu horari habitual d’atenció al públic.

Del 23 de juny al 12 de setembre de 8 a 15 hores.
De l‘11 al 22 d’agost el Col·legi romandrà tancat per vacances.

Oberta la inscripció per als cursos:
– Màster d’Especialització Tributària
– Diploma de postgrau en direcció comptable i auditoria
– Diploma de postgrau en auditoria

Avanç cursos setembre 2008
• 16 setembre

Curs d’especialització pràctica en el nou 
Pla General Comptable i PGC Pimes

• 16 setembre
Nou Pla General Comptable – Primera implantació

• 19 setembre 
Immobilitzat material i intangible en el nou Pla General
Comptable

AULA 
D’ECONOMIA
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