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uan estàvem a punt de tancar aquest número de l’Informatiu de l’Economista      
per enviar-lo a impremta, ens va arribar la notícia de la defunció de l’actual degà

del nostre Col·legi, Artur Saurí. Òbviament, sabíem que estava malalt i presumíem que la ma-
laltia era complicada però no pensàvem en aquest desenllaç, més encara quan manteníem
contacte telefònic amb ell per qüestions del Col·legi i ens mostrava un interès i una preo-
cupació constant per les diverses accions que emprenia el Col·legi. Fins al final va actuar
com a degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i, malgrat la seva malaltia, ens animava
a continuar i ens feia saber la seva opinió sobre les qüestions que se li plantejaven.

Per tot això, entendreu que prefereixi signar aquest editorial no com a degà del Col·legi,
com estableixen els estatuts, sinó com a Joan B. Casas, company i membre de la Junta
de Govern, vicedegà de la candidatura que ell encapçalava i que des del mes de març
del 2007 és l’actual Junta de Govern.

No tinc cap dubte que la Junta continuarà amb les actuacions establertes i recollides en
el seu programa electoral, no sols perquè aquest programa, sota l’impuls de l’Artur, va
ser consensuat prèviament per tots els actuals membres de la Junta de Govern sinó, 
a més, perquè estic convençut que és el millor per al nostre Col·legi.

El programa electoral de la Junta –sota el lema “Hem de fer professió i hem de fer
col·legi”– especificava que, partint de la bona gestió econòmica, l’eficiència de l’organit-
zació en la prestació de serveis i en la formació continuada, i que la professió i el nostre
Col·legi ha aconseguit una notable rellevància a la societat catalana, gràcies òbviament
a l’actuació de les Juntes de Govern que ens han precedit. És a partir d’aquest fet que
l’actual Junta adoptava el compromís de continuar amb les línies comentades, millorar-
les i hi afegia la d’aconseguir una major vinculació i participació dels col·legiats, sobretot
a través de les Comissions de Treball, per tal d’aconseguir que aquests, tant els nous
com els que ja fa anys que ho són, sentin la satisfacció i la il·lusió de pertànyer al Col·legi
on preval la voluntat de ser-ne membre per sobre de qualsevol obligatorietat. Aquest
programari estic convençut que és el millor per tal de fer front als actuals reptes que té
la nostra professió i el nostre Col·legi i que l’Artur us havia anat explicant en diferents
editorials: la construcció de la nova seu, que ens ha de posicionar com un dels col·legis
professionals de referència a Catalunya, i la integració dels nous graduats, fruit de l’adap-
tació dels estudis universitaris a Bolonya, intentant evitar que la nostra professió es fracturi
entre la branca d’Economia i la branca d’Empresa.

Finalment hem d’informar-vos que, tot i que la Junta de Govern encara no s’ha reunit for-
malment, tots els seus membres hem acordat dedicar unes pàgines d’aquest Informatiu
en memòria del degà Artur Saurí i nomenar-lo Col·legiat de Mèrit a títol pòstum.

Ha estat criteri de totes les Juntes de Govern del Col·legi reservar aquesta distinció sola-
ment per als col·legiats que, acomplint el que estableix els actuals estatuts del Col·legi, no
hagin ostentat cap càrrec en les seves Juntes de Govern. Els actuals membres de la Junta
de Govern opinem el mateix, però estem convençuts que hi ha motius que justifiquen amb
escreix que el degà Artur Saurí rebi la distinció de Col·legiat de Mèrit del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, no solament per la seva trajectòria personal i professional, i la
seva estima a la professió i al Col·legi, que per si soles ja serien motiu del seu nomenament
com a Col·legiat de Mèrit, sinó també pel fet de la seva defunció enmig del seu mandat i
perquè en aquests darrers mesos de malaltia ens ha demostrat un gran sentit de la res-
ponsabilitat i una estima extraordinària al Col·legi d’Economistes de Catalunya, aconseguint
que la seva malaltia no influenciés en la vida col·legial del dia a dia, actuant com a degà,
fins que li fou possible, i animant-nos a continuar en les accions que ell, com a degà, havia
impulsat. Quina millor forma, doncs, d’agrair-li aquest esforç nomenant-lo Col·legiat de
Mèrit a títol pòstum i homenatjant-lo en la festa dels Economistes de Catalunya, la Jornada
dels Economistes, que ell tan bé va saber dirigir des dels seus inicis l’any 1996.
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El professor Artur Saurí
Fa 25 anys que l’amic Artur Saurí, el professor Saurí, va començar la seva
activitat docent al Departament d’Economia Aplicada i a la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autònoma de
Barcelona. És una llarguíssima carrera acadèmica desenvolupada amb
èxit i permanentment apreciada per moltes generacions d’estudiants
que van aprendre amb profit els ets i els uts del sistema financer. Era el
que explicava com a professor especialista en el tema. La seva assigna-
tura era optativa i per la seva condició de professor associat només
s’explica una aventura tan llarga per l’èxit que any rere any tenia el curs
que impartia.

Arribava cada divendres a Bellaterra amb puntualitat britànica i feia
classe matí i tarda als seus estudiants, que ara el recorden amb afecte i
agraïts d’haver tingut un professor que sempre va saber interessar-los
per una matèria que ara resulta imprescindible dominar.

Amb l’Artur vam compartir també la creació de la Comissió sobre la
Unió Europea del nostre Col·legi durant el mes de gener del 2002. El
seu estímul i el seu ajut sense condicions van ser decisius.

El fer les coses bé i amb pulcritud, la seva honestedat, la seva capacitat
per a engegar iniciatives, la seva habilitat per a fer-nos ser una mica mi-
llors són trets que recordarem amb enyorança i que segur han contri-
buït de forma molt positiva al desenvolupament d’aquesta complicada
societat catalana a cavall entre dos segles en què l’economista, el pro-
fessor Saurí, va viure.

Joan Clavera
Catedràtic d’Economia Aplicada (UAB)

Artur, amic i degà
La mort de l’Artur Saurí ens ha trasbalsat aquest mes de juliol a tots els
que l’hem conegut, treballat amb ell, compartit projectes i iniciatives, 
i hem tingut la sort de poder ser un dels seus amics.

Ell era, des de fa molts anys, membre de les Juntes de Govern del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, i jo vaig tenir la immensa fortuna
de formar part durant sis anys del mateix equip, ell com a vicedegà. El
deganat li feia molta il·lusió i com sovint deia: “tinc temps, moltes ganes
i podré aportar amb la resta de membres noves propostes al Col·legi”.
Malauradament, només ha estat un any i pocs mesos.

A les Juntes, era l’home equilibrat, sempre positiu, equànime, treballador
discret però efectiu, i amb una visió del Col·legi i de la professió que ens
enriquia constantment amb els seus comentaris, les seves reflexions i el
seu punt de vista sempre tan encertat de tot allò que era objecte de
les reunions. 

Va ser el director i l’ànima de la Jornada dels Economistes que tradicio-
nalment celebrem al mes de novembre i que és el punt de trobada i de
referència dels professionals de l’economia amb un enfocament pluridis-
cipilnari, amb rigor i obert, com era ell. Artur, et trobarem a faltar.

L’Artur estava malalt, ell ho sabia, i amb el suport de la seva família va
seguir endavant. I al llarg d’aquest any difícil per a tots, va tenir la mateixa
actitud de sempre: discreció. Com si li sapigués greu molestar o amoïnar
els altres. Una setmana abans de la seva mort vam parlar i, com sempre,
però amb una mica menys de veu, va indicar-me unes gestions relatives
a la seva llarga malaltia que calia fer. Volia deixar-ho tot arreglat, amb
concisió, de forma ponderada, sense cap paraula de més, i amb tota la
integritat que sempre l’ha caracteritzat.

Artur, ha estat un honor treballar amb tu i aprendre sempre del que
deies, de com ho deies i del perquè ho deies. Gràcies i fins sempre.

Jordi Conejos
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (2001-07)

In memoriam: Artur Saurí, economista,
professor i un veritable gentleman



De complexió alt i prim, color clar –tant d’ulls com de pell–, cabells blan-
quinosos des de molts anys ençà però encara abundants, vesteix d’un
clàssic elegant, d’expressió serena i plàcida, el seu parlar –càlid i amiga-
ble– inspira confiança.

Veritable gentleman, en el sentit més noble de l’expressió: persona edu-
cada, de tracte agradable, distingida tant de maneres i d’aspecte com per
la rectitud del seu comportament.

De conviccions nacionals profundes, radical en allò substancial i condes-
cendent en les coses secundàries, amb un raonament sòlid –assaonat
gràcies a la seva àmplia formació i permanent contacte amb les diverses
fonts d’informació financera i econòmica, no en va és el referent en el
món dels serveis d’estudis– que feia difícil contradir-lo.

Sempre refractari a qualsevol projecció pública (a la qual vas renunciar
més d’una vegada), contrari de la pretensió i de la pedanteria, estalviador
de vanes lloances, amic de la claredat i de la senzillesa expositiva, discret
fins a l’extrem, natural en el tracte i de caràcter aglutinador.

Només el teu amor per la professió et va trair en aquesta reluctància
teva a la visibilitat pública. 

La veritat és que vas esperar força temps, no va ser fins el març del
1989 –inici del deganat d’Andreu Morillas– quan et van convèncer per
formar part de la Junta del Col·legi, i d’aleshores ençà cada cop hi has
estat més ficat i compromès (director tècnic de la Jornada dels Econo-
mistes des del deganat de Valentí Pich i vicedegà amb el del Jordi Cone-
jos), la teva imbricació ha estat in crescendo (promotor de la Comissió
d’Economia Financera, del Club de Conjuntura, de la Comissió de la
Unió Europea, d’Economia Industrial, etc.) fins el zenit: el deganat, que
el maligne t’ha arrabassat.

Passaràs a la història del Col·legi per moltes raons fruit de la teva dedi-
cació i esforç, i entre elles per haver donat una major identitat física al
Col·legi amb la compra del solar on s’edificarà la nova seu col·legial.

I a totes les persones de la professió que t’aprecien els demano que
avivin el sentit de pertinença al Col·legi tot fent-se ressò del teu lema
de candidatura a degà: “Hem de fer professió i hem de fer Col·legi”.

Anton Gasol i Magriñà
Interventor de la Junta de Govern

In memoriam (a l’amic)

Te’n vas anar sense donar-me avís.
Per què, sens comiat, feres partida?
I el sol brillava, i era el cel tot llis
quan, amb coltell, m’obries la ferida!
La nova del traspàs, l’adveniment
del teu viatge m’estremí la galta.
El pols s’esfereí. No tinc esment
de mi mateix sinó del dol. Malalta
la veu del cor vibrà. S’alçava el crit
de la carn i la sang, massa egoista.
Et sabem immortal, tot esperit,
i encara ens dol de refrenar la vista!
Et voldríem present amb carn i os,
et voldríem palpable com suara,
com si t’améssim pel caient del cos
i no per la doctrina, molt més clara.
Et cridem i et plorem perquè els humans
sentits incerts amb què jutgem les coses,
no poden aixecar-nos prou les mans
per abastar aquest Cel on tu reposes.

(“Seqüència”, fragment d’Ànima Endins,
mossèn Ramon Muntanyola, Mestre en Gai Saber)

Artur Saurí, amor pel Col·legi



Artur Saurí, degà dels
economistes del Serveis
d’Estudis
A finals dels anys seixanta van néixer a Catalunya unes “entitats” que
van impulsar l’anàlisi i el coneixement econòmic de la nostra realitat i van
obrir les portes a l’exterior. Eren els Serveis d’Estudis. I Banca Catalana,
el Banc Urquijo i la Cambra de Comerç de Barcelona van formar part
de les institucions pioneres que els impulsaren. Aquestes, juntament amb
el gabinet tècnic de l’Ajuntament de Barcelona, “la Mixta”, el Centre
d’Estudis de Planificació, el CEAM o –més endavant– la Banca Mas Sardà,
ens proveïren als economistes d’eines útils d’anàlisi i d’interpretació de
la conjuntura econòmica, les polítiques econòmiques o el context de les
economies occidentals a les quals aspiràvem, un dia, a homologar-nos.
Els Serveis d’Estudis van significar un avenç en el coneixement econòmic
i una excepció molt catalana a una època dominada per la més absoluta
grisor de l’oficialitat de la dictadura, i també van servir de nuclis de for-
mació per a diverses generacions d’economistes que després han tingut
papers molt rellevants en la nostra societat.

Segur que em deixo institucions, i no vull citar noms per no oblidar-ne
cap. Però el que ara cal destacar és el paper impulsor de primera hora
de l’Artur Saurí des del Servei d’Estudis de Banca Catalana. L’Artur era
també el degà dels economistes dels Serveis d’Estudis, des de l’any 1962,
quan va començar, fins que va ser-ne el director més antic i on es va ju-
bilar a efectes laborals, ja com a BBVA.

Dic jubilat a efectes laborals, perquè de la seva tasca com a economista
i en el servei a la societat, l’Artur no es va jubilar mai.Tampoc com a gen-
tleman àvid i prematur lector del Financial Times, format a la London
School of Economics, qualitat que va traslladar a les relacions personals,
però també a l’obertura en l’enfocament dels temes professionals.

Quan em vaig presentar com a degà del Col·legi, l’any 1989, vaig dema-
nar a l’Artur si em volia acompanyar en la nova Junta de Govern. Sabia
que, incorporant-lo, guanyava un gran col·laborador. Era una persona
que encaixava perfectament en el tarannà que volia donar-li a la Junta:
representativa, no sols des del punt de vista de les especialitats profes-
sionals, sinó també transversal políticament. On diverses sensibilitats po-
guessin sentir-se còmodes. Artur Saurí encarnava aquesta transversalitat,
com a persona respectada, no sols pels molts economistes que havien
treballat amb ell, sinó també socialment. Es va encarregar de donar im-
puls a la Comissió d’Economia Financera i al Club de Conjuntura, i amb

ell vam organitzar, amb el suport de Banca Catalana, les jornades sobre
“Present i futur de la nostra economia”, amb ocasió del Mil·lenari de Ca-
talunya, i els simpòsiums anuals sobre “Economia Catalana”, que van ser
el preludi de les Jornades dels Economistes, que sota la seva coordinació
assoleixen un gran èxit cada any per la tardor.

Va organitzar 10 o 12 Jornades, però només en va presidir com a degà la
darrera. Ens ha deixat prematurament, en tots els sentits, però especialment
per les ganes que tenia de continuar construint projectes per al Col·legi i
per la qualitat que la seva presidència aportava a la nostra institució.

Andreu Morillas
Degà del Col·legi 1989-95

Artur Saurí, un referent
per a molts economistes
Recordar i glossar la personalitat d’un amic que ens ha deixat, si a més és
àmpliament coneguda i reconeguda i, fins i tot m’atreviria a dir, estimada
per molts, requereix un cert esforç i precisió, atès que la transcripció me-
cànica de les seves fites professionals o enaltir formalment les seves qua-
litats entenc que no correspon, en tot cas, no és l’objectiu de la present.

És coneguda la seva trajectòria professional, tant acadèmica com a pro-
fessor de la facultat d’econòmiques de la Universitat Autònoma de Bar-
celona com la seva etapa al servei d’estudis de Banca Catalana i també
el seu interès per tots els temes financers. Podem dir, sens dubte, que la
seva trajectòria professional com a economista va ser força global i re-
eixida, i per a molts, un referent que calia tenir en compte.

La seva trajectòria a la vida col·legial també és coneguda i valorada. Si no
recordo malament, amb l’amic Andreu Morillas va entrar a formar part de
la Junta de Govern on sempre el vaig veure lligat al voltant de les qüestions
financeres, de les cuites importants de l’economia catalana. No obstant
això, ell sempre estava disposat a engegar i a pilotar qualsevol iniciativa que
fos interessant, tant per al conjunt de la societat com per a la resta de
col·legues, encara que això quedés al marge del seu protagonisme directe.
Dels grans temes econòmics, socials o professionals l’Artur en tenia opi-
nió com a ciutadà conscient i com a economista actiu i responsable. 
Podria, podríem molts sens dubte, recordar converses, opinions o in-
quietuds sobre els temes que interessen al nostre col·lectiu on ell do-



nava la seva opinió, més en privat als amics, a cada amic individualment,
que en públic. A tall d’exemple, recordo perfectament les seves opinions
quan tractàvem de la conversió de la pesseta a l’euro, tan sensates però
alhora tan a contracorrent, si era necessari, pròpia de professionals in-
formats, actius i compromesos amb el seu entorn i amb el seu país.

No em queda cap mena de dubte que la immensa majoria de persones
que van conviure amb l’Artur ens diran que la seva discreció, la seva
forma “suau” de relacionar-se amb els altres, la manera de plantejar els
temes, les seves opinions i, fins i tot, la seva manera de vestir, era el més
aproximat a un gentleman. Les males llengües deien que la seva etapa
anglesa a la London School of Economics alguna cosa hi tenia a veure.
Encara que sembli una afirmació merament cortesa, no tinc cap mena
de dubte que, per a molts, la pèrdua de l’Artur és la pèrdua d’un amic,
d’un senyor i d’un professional, sempre disposat a ajudar i a polemitzar,
però sempre amb la discreció i amb l’elegància que el caracteritzaven.
Jo, en tot cas, sempre el tindré molt present.

Valentí Pich
President del Consejo General de Col·legis d’Economistes d’Espanya 

i exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

A l’Artur Saurí, extraor-
dinari vicepresident
de la Societat Catalana
d’Economia
El passat dia 22 de juliol, quan molts de nosaltres ens trobàvem ja pre-
parant les vacances d’estiu, de sobte ens assabentàrem –jo entre ells–
de la mort de l’Artur Saurí. A l’edat de 72 anys, ens havia deixat qui fou
l’amic discret, l’home bo que inspirava confiança –tot i el seu posat an-
glès– i, a la vegada, l’eficaç professional que sap com plantejar i resoldre
el temes dins del seu àmbit disciplinar. Em permeto suggerir que l’Artur
Saurí segurament haurà estat un dels millors degans del prestigiós
Col·legi d’Economistes de Catalunya. I simultàniament ha estat, sens
dubte, un extraordinari vicepresident, durant més de set anys, de la So-
cietat Catalana d’Economia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans). D’ell,
del seu bon sentit com a persona i de les seves excel·lents qualitats mo-
rals, intel·lectuals i professionals, n’hem pogut gaudir abundosament

molts de nosaltres. I això ha estat possible en un període relativament
llarg, sens dubte positiu a la vista dels resultats aconseguits. S’han acon-
seguit moltes coses, en bona mesura gràcies al seu valuós ajut, el seu bon
criteri i a la seva capacitat de conciliar el que a vegades podien ser ini-
ciatives discordants o fins i tot contraposades. És oportú fer-ne un re-
coneixement públic, més enllà del lògic sentiment dels qui voldríem i
potser necessitaríem tenir encara a la vora l’amic, el company de Junta
i el conseller –sovint telefònic– que ens acaba de deixar.

No puc deixar de dir el que certament és una obvietat per a tots aquells
que el van conèixer. L’Artur Saurí era, sens dubte, un economista respectat
i un bon professor, ben actiu en el món de l’ensenyament universitari i sò-
lidament especialitzat en l’àrea dels estudis bancaris i financers, amb unes
competències professionals ben reconegudes des de feia temps per cert en
aquest camp. A més, era una de les persones del nostre entorn a Catalunya
de qui més te’n podies fiar pel seu bon judici, per la seva solidesa moral i per
la seva provada discreció. Personalment n’he tingut proves sobrades i no em
preocupa gens haver-ho de dir i donar-ne testimoni en el present escrit.
L’Artur Saurí va ser nomenat vicepresident de la Societat Catalana d’Eco-
nomia dins l’IEC, mitjançant acord de la corresponent Junta General del
dia 15 de març de 2001, a proposta de l’expresident d’aquesta societat,
Josep Jané i Solà, amb la meva evident participació. El nou nomenament
seria finalment acceptat per l’interessat –ho recordo prou bé– de la ma-
nera prudent, aparentment sense entusiasme, que el caracteritzava. Els
plens efectes d’aquell nomenament, així com del de president i de diversos
membres de la nova Junta, no tingué plens efectes, però, fins el dia 30 abril
del mateix any, segons el mateix acord. Seria a partir d’aquell moment,
doncs, que començaria tota una nova relació. El nomenament conjunt de
president i vicepresident de la nova Junta em permeté a mi –i per des-
comptat també a la nova Junta– iniciar un llarg recorregut que, com he dit
anteriorment, ha acabat durant poc més de set anys. Jo, que ja coneixia
les qualitats personals de l’Artur Saurí i la seva trajectòria professional i
acadèmica, molt aviat vaig poder comprovar l’encert de la decisió presa
amb el nomenament d’aquell amb qui des d’aleshores passaríem a com-
partir responsabilitats. Aviat sorgiria entre nosaltres, de manera pausada i
discreta, sense sorolls innecessaris, però ben sòlida, una profunda relació
d’amistat i un sòlid esperit de col·laboració i compenetració. Cal fer notar
que entre nosaltres en el passat només hi havia hagut una relació personal
i professional, sens dubte correcta, però relativament distant.

Confesso que en aquests moments em plau d’una manera ben especial re-
cordar aquests fets, quan des del nostre Col·legi se’ns ha demanat de recor-
dar i retre un homenatge personal per escrit al nostre bon amic i exdegà.

Pere Puig i Bastard
President de la Societat Catalana d’Economia (IEC)



Artur Saurí, cap d’estudis:
el company i el mestre
Tot i que abans ja havia sentit a parlar d’ell, vaig tenir la sort de conèixer
l’Artur Saurí l’any 1975, en entrar a treballar al servei d’estudis de Banca
Catalana. Des d’aleshores vam compartir vuit anys d’agradable relació la-
boral, i els mateixos i vint-i-cinc més d’amistat.

En aquell moment el Servei d’Estudis de Banca Catalana, que ell va dirigir
sempre, era tota una institució entre els economistes del país. Va ésser
per a tots nosaltres una escola, de la qual tots n’hem tret profit en els di-
ferents camps de la vida professional que hem seguit. En el moment en
què en Saurí ens va incorporar al seu equip, gairebé ningú de nosaltres
no havia fet coses significatives –molts de nosaltres ni tan sols coses– en
el món professional o acadèmic, però ell va aconseguir que en conjunt
poguéssim acabar mantenint un nivell d’anàlisi i de reflexió en les nostres
publicacions que va constituir un referent per a l’economia del país.

Els qui en la vida professional posterior a la nostra estada al servei d’es-
tudis ens hem dedicat a les finances, com jo mateix, hem tingut la sort
d’aprendre d’ell en aquest camp, en el qual ell era especialment expert.
L’Artur Saurí ens portava entre deu i quinze anys a gairebé tots nosaltres.
Era, per tant, de la generació anterior, però només la més gran experièn-
cia el delatava. Era, en tot, un més de nosaltres, disposat sempre a aju-
dar-nos, aportant-nos la seva visió i contribuint al sempre difícil tema de
treure conclusions sobre els temes que ens plantejàvem.

Més de trenta anys de la Revista de Banca Catalana (1967-1998), que ell
va dirigir sempre, i més d’un centenar de llibres publicats donen fe de
la seva tasca, que van contribuir a emplenar molts buits en el coneixe-
ment econòmic del país i a donar eines per a la reflexió global. Hi tro-
bem molts exemples d’estudis sectorials, d’estudis comarcals, d’anàlisis
històriques, d’anàlisis financeres i monetàries, de finances públiques, etc.

Què destacaria d’en Saurí ara que m’adono que l’hem perdut per sem-
pre? A nivell humà, una bonhomia inimaginable, un fi sentit de l’humor,
una ironia anglesa, gairebé nativa, i una disposició permanent per ajudar-
nos i per donar-nos la seva visió de qualsevol cosa; a nivell professional,
una gran experiència basada en el seu pas per Londres, en els seus molts
anys en el món bancari, en la seva experiència docent i en la seva cons-
tant lectura de les publicacions angleses.

Per a mi va aconseguir una unanimitat que rarament es dóna, i és que
tots hem parlat bé d’ell sempre.

Al llarg de la vida hi ha persones, no són moltes, que notes que t’han in-
fluït, dels quals has après, en qui moltes vegades penses –tot dient-te:
com ho enfocaria ell?–, dels quals recordes moltes visions. En definitiva,
el qui ens ha donat un mestratge. L’Artur Saurí ha estat clarament per
a mi, i jo crec que per a molts dels que vam treballar amb ell aleshores,
el que en diem un mestre.

Ferran Sicart
Director general de Política Financera i Assegurances 

de la Generalitat de Catalunya

L’Artur Saurí ens ha deixat
Era un home de figura sòbria, prima i seriosa que amb la seva cartera a
la mà ens recordava al Quixot de la Manxa. Un Quixot que va dedicar
tota la seva vida a l’economia: ensenyava economia, exercia d’econo-
mista, llegia i opinava sobre economia, i sempre i per damunt de tot i de
tots, uns valors ètics i morals que marcaven totes les seves actuacions.

Era un economista conscient que molts dels seus estudis i suggeriments
podien caure en sac foradat (el biaix polític sobre les solucions que pot
apuntar un economista són determinants); no obstant, ell continuava
proposant temes interessants per debatre en el marc de la Jornada dels
Economistes que impulsava el Col·legi cada any. 

El va cautivar la seva professió des que, sent molt jove, va assistir a la London
School of Economics, després va treballar en diferents gabinets d’Estudi i fi-
nalment com a professor i degà de tots els economistes de Catalunya.

Mai es va jubilar : l’economia el va acompanyar tota la seva vida. Els seus
companys i amics (alumnes, periodistes, professors, polítics, empresaris…)
el recordarem per les seves opinions intel·ligents, ponderades i lliures. 

És difícil ser un bon economista, però encara més difícil és ser una gran
persona i l’Artur ho era.

Estic segura que la meva opinió la compartiran els companys que han
treballat al seu costat al llarg de tota una vida.

Fins sempre Artur, sempre et recordarem.
Rosa Cava 

Secretària general CEC



Matí d’11.30 a 13.30 h

“Estat de la qüestió de la innovació a Catalunya”
Coordinador: Miquel Barceló, Fundació B-Tec

“La regulació, la complexitat administrativa i l’empresa”
Coordinadora: Sra. Carme Poveda, economista de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

“Impulsors en el futur dels negocis internacionals”
Coordinadora: Sra. Maite Ardèvol, gerent de l’Observatori de Mercats Exteriors  d’ACC10/CIDEM COPCA

“La reducció dels costos fiscals com a component important 
de la competitivitat empresarial”
Coordinador: Sr. Antoni Mustera, economista i soci d’Advante Economistes i Advocats

“Els nous paradigmes de les organitzacions sanitàries”
Coordinadora: Sra. Roser Fernández, directora general de la Unió Catalana d’Hospitals

“Hi ha una nova cultura d’emprenedoria?”
Coordinador: Sr. Fernando Campa, Universitat Rovira i Virgili

“La reforma comptable, millora la qualitat de la informació per a la presa
de decisions?”
Coordinadora: Sra. Magda Solà, professora del Departament d’Economia de l’Empresa de la UAB

Tarda de 16.00 a 18.30 h

“Mesura i control de l’eficiència en l’empresa pública”
Coordinador: Sr. Pere Ruiz, soci de Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL

“Estratègies industrials en una economia global”
Coordinador: Sr. Joan Canals, conseller delegat de Pulligan Internacional, SA

Tarda de 16.00 a 17.30 h

“El cost fiscal de la successió empresarial”
Coordinador: Sr. Federico Merino, economista assessor fiscal

“El finançament, element multiplicador del desenvolupament empresarial”
Coordinadora: Sra. Àngels Roqueta, economista i doctora en Direcció i Organització d’Empreses

“L’auditoria de PIMES”
Coordinador: Sr. Albert Prado, Audiequip, SL

“Els costos de la crisi i del concurs de creditors. És possible una segona
oportunitat?”
Coordinador: Sr. Esteve van Hemmen, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona

“La direcció de l’empresa de valor: oportunitat i reptes de les aliances
estratègiques”
Coordinador: Sr. Àlex Rialp, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona

Conferència:
“Competir amb model de negoci”
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

Tarda de 17.30 a 19.00 h

“La innovació estratègica, nous models de negoci”
Coordinador: Sr. Xavier López, Fundació ASCAMM

“Gestió de la propietat de l’empresa. Empresa familiar”
Coordinadora: Sra. Pilar Saldaña, Universitat Autònoma de Barcelona

Conferència:
“La nova llei de defensa de la competència, els economistes i les empreses”
Conferenciant: Sr. Amadeu Petitbó, director de la Fundació Rafael del Pino
Introductor: Sr. Joaquín Trigo, director executiu de Foment del Treball

Conferència:
“Lideratge i gestió de persones en les organitzacions del coneixement”
Conferenciant: Sr. Ricard Serlavós, professor d’ESADE
Introductor: Sr. Francesc Solé Parellada, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya

“La factura electrònica”
Coordinadora: Sra. Sofia Paz, Citilab
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Col·legi d’Economistes
a Girona
El president i els altres membres de la
Junta continuen sent els mateixos que l’any
passat, Esteve Gibert Utset, president, M.
Lluïsa Teixidor Pagès i Josep M. Calders, re-
presentants de la seu de Girona al Comitè
de Normativa i Ètica Professional (CNEP) i
Temes Fiscals, Montse Capellas Quintana,
Comptabilitat, Jordi Fernández Mas, del
REA, Ricard Meléndez Gil, Empresa, Xavier
Ollé i Belmonte, Comissió d’Urbanisme,
Josep Pujolràs, Concursal, Juli Portillo, Jurí-
dic, Jordi de Puig, Laboral, i Josep M. Terra-
dellas, Fiscalitat Intercomunitària.

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

En preparació per al proper curs tenim,
entre d’altres, un Monogràfic sobre el
NPGC, Optimització fiscal de les retribu-
cions en espècie, Compravenda d’Empre-
ses i combinacions de negocis, EXEL
avançat nivell II… i per descomptat segui-
rem amb totes les novetas fiscals que són
les que tenen un poder de convocatòria
més important per al nostre col·lectiu.

La Jornada dels Economistes d’aquest any
serà el dia 4 de novembre amb el tema:
“Polítiques Econòmiques per a una
economia en crisi”, tema que creiem de
rabiosa actualitat, a causa dels moments 
de crisi que el país està vivint.

L’horari d’atenció al públic de la seu de Gi-
rona és dilluns, dimecres i divendres de
10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores
i dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 hores.
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Jornada dels Economistes
2008 a Girona
“Polítiques econòmiques per a una economia
en crisi”
Dimarts, 4 de novembre de 2008, a les 18.30 hores

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

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

La Jornada dels Economistes 2008 a Girona gira a l’entorn de la política econò-
mica que convé per afrontar de la millor manera possible els problemes actuals.
En un intent per aconseguir que la Jornada respongui realment als problemes i
a les preocupacions dels agents econòmics, el format de l’acte preveu que em-
presaris, representants sindicals i professionals destacats expressin en veu alta les
seves inquietuds i formulin les seves preguntes. D’aquesta manera, la tasca dels
ponents de la Jornada, tots ells amb experiència en la “cuina” de la política eco-
nòmica i reconeguts economistes, proposaran les seves respostes i detallaran les
seves “receptes”.

L’atractiu d’aquest format radica en bona part en seleccionar encertadament els
qui formulen les preguntes i els qui proposen les respostes. Afortunadament, la
iniciativa del Col·legi d’Economistes de Girona ha tingut molt bona acollida i la
Jornada podrà comptar amb una selecció difícilment millorable.

Formularan les preguntes el senyor Domènec Espadalé, president de la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació de Girona; el senyor Fausto Martí, president de
la Federació d’Empresaris de Girona, FOEG; la senyora Mariona de Puig, presi-
denta de PIMEC; la senyora Dolors Bassa, secretària general de la UGT; el senyor
Aureli Álvarez, secretari general de CCOO; i el senyor Esteve Gibert, president
del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Girona.

Abordaran les preguntes i argumentaran les seves propostes tres economistes de
reconegut prestigi, amb àmplia trajectòria en la vida acadèmica i professional i ex-
periència en la pràctica de la política econòmica: Alfred Pastor, professor de l’IESE
i exsecretari d’Estat d’Economia; José Antonio García-Durán, catedràtic d’Econo-
mia a la Universitat de Barcelona i exsecretari d’Estat d’Hisenda; i Josep Piqué,
president de Vueling i exministre.



Col·legi d’Economistes
a Lleida
Els membres de la Comissió General de
Lleida són: Xavier Ticó, vocal president;
Josep M. Riu, vicepresident i representant a
la Comissió d’Urbanisme; Enric Baraldés,
Comitè de  Normativa i Ètica Professional;
Pere Enciso, Assumptes relacionats amb la
Universitat de Lleida; Albert Prado, Registre
d’Economistes Auditors; Josep Rosinach,
Àrea Fiscal i representant del Comitè de
Normativa i Ètica Professional.

La seu a Lleida del Col·legi d’Economistes
organitza activitats de tipus divulgatiu, cur-
sos i conferències sobre temes que siguin
del màxim interès per al nostre col·lectiu.

Els principals objectius de la nostra seu són:
– Potenciar les activitats del Col·legi, espe-

cialment la formació a través de cursos i
seminaris.

– Fomentar la relació entre els col·legiats.
– Augmentar la notorietat del Col·legi, re-

forçar les relacions institucionals i la par-
ticipació en fòrums relacionats amb el
desenvolupament econòmic i la planifi-
cació territorial de les Terres de Lleida.

– Mantenir una estreta col·laboració amb la
Universitat de Lleida, particularment amb
la facultat de Dret i Economia.

– I una especial atenció als joves acabats
de llicenciar per tal que coneguin els ser-
veis que els pot oferir el Col·legi.

L’horari d’atenció als col·legiats és de di-
lluns a divendres de 16.00 a 20.00 hores.

La seu del Col·legi d’Economistes a Lleida
està situada al carrer Pere de Cabrera, 16,
1r. G, 25001 Lleida (Campus Universitari de
Cappont), tel. 973 210 633, correu electrò-
nic: lleida@coleconomistes.com.
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Jornada dels Economistes
2008 a Lleida
“Estratègies a adoptar per les empreses
en l’actual situació econòmica”
Dijous, 30 d’octubre de 2008, a les 19.00 hores

Lloc: Sala d’Actes del Col·legi d’Economistes de Catalunya de Lleida

Coordinador: Josep Maria Riu, economista i vicepresident de la Comissió 
General de Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Per a parlar d’aquest tema hem convidat com a ponents el Sr. Salvador 
Alemany, conseller delegat d’Abertis i president del Cercle d’Economia
i el Sr. José Manuel Alonso, professor de la Facultat de Dret i Economia 
de la Universitat de Lleida.



Col·legi d’Economistes
a Tarragona
La Comissió General de la Seu de Tarra-
gona està formada per, Fernando Campa
Planas, vocal president; Antonio Terceño
Gómez, representant a la Comissió Territo-
rial d’Urbanisme de Tarragona, Joaquim
Sauch Viladot, representant a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’E-
bre, Lluís Mezquida Sans, representant de la
Comissió General de la Secció del REA a
Catalunya, Francesc d’Assís Escoda Mallor-
quí, Pilar Gulli Gálvez, Lluís Jordi Panadès,
Mariano Herraiz Puchol, Fernando Aldecoa
Llauradó, Josep Roig Aymamí, Jordi Ferré
Llorens i Lluís Escatllar Gabriel.

La Seu del Col·legi a Tarragona organitza al
llarg de l’any activitats tant de caràcter for-
matiu com de caràcter lúdic i d’interès cul-
tural. Així, s’ofereixen cursos, conferències,
jornades i també visites a diferents exposi-
cions. També se celebra anualment el Sopar
dels Economistes, com a tancament de la
Jornada dels Economistes, que aquest any
porta el títol “Aigua i economia; una visió
estratègica”, tema de màxima actualitat.

Entre les accions formatives que la Seu de
Tarragona té previst oferir el darrer quatri-
mestre de l’any, es troben un curs d’Excel
pràctic per a despatxos, un curs sobre
Tancament Fiscal 2007 i una conferència
sobre la Introducció a les actuacions peri-
cials.

La Seu de Tarragona del Col·legi d’Econo-
mistes està situada a la Rambla Nova, 58-60,
5è A de Tarragona, i l’horari d’atenció als
col·legiats és de dilluns a dijous de 16.00 a
20.00 hores i els divendres de 9.00 a 13.00
hores. El telèfon és 977 21 70 42 i el correu
electrònic tarragona@coleconomistes.com.
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Jornada dels Economistes
2008 a Tarragona
“Aigua i economia: una visió estratègica”
Dimarts, 11 de novembre de 2008, a les 18.30 hores

Lloc: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus

Coordinador: Xavier Ponce, professor de la Universitat Rovira i Virgili.

La qüestió de l’aigua és un debat amb una llarga tradició a casa nostra, que reco-
bra especial protagonisme durant els períodes cíclics de sequera. En gran part,
tota aquesta controvèrsia s’explica per les característiques especials que té l’aigua:
incertesa en la seva oferta, irregular distribució temporal i espacial, economies
d’escala en el transport i la distribució, gran diversitat d’usos i valors, etc.

En els últims anys hem assistit a un rebrot d’aquesta polèmica, al voltant de quines
serien les mesures adequades per donar una resposta definitiva al problema de
l’aigua. Conceptes com el d’eficiència, sostenibilitat, solidaritat, viabilitat política,
interès general, etc., han estat utilitzats per justificar les diferents propostes, però
no han estat suficients per generar un consens.

És per això que la Seu de Tarragona del Col·legi d’Economistes de Catalunya vol
copsar les opinions de diversos experts en aquesta matèria. Més enllà del debat
polític, volem esbrinar les opcions que tenim per gestionar un recurs cada cop
més escàs com és l’aigua, però també les dificultats que aquestes plantegen.

D’aquesta manera, s’ha convidat a participar experts com són Domingo Jiménez
Beltrán, expresident de l’Agència Europea de Medi Ambient, Josep Miquel Dié-
guez, cap del Departament de Gestió de les Conques de l’Agència Catalana de
l’Aigua i Josep M. Salvat, president de la Comunitat de Regants del pantà de Riu-
decanyes.

Esperem que la visió d’aquests experts ens ajudi a entendre les claus del debat
sobre l’aigua que, segons molts experts, serà un dels grans reptes del segle XXI.



Reconeixement 
a l’economista 
d’empresa de l’any
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs del
sopar dels economistes que se celebra cada any en el marc
de la Jornada dels Economistes, i que en la seva edició del
2008 és el 6 de novembre.

SEGONA. Objecte
Premi a l’economista gestor d’empresa tant pel conjunt de
la seva trajectòria professional com pel fet que hagi desta-
cat al llarg de l’any 2007-08 per algun motiu.
Seran indicadors a tenir en compte les accions endegades
que siguin considerades de relleu en l’àmbit de la gestió
empresarial (projectes realitzats, expansió internacional,
redreçament empresarial, etc.).

TERCERA. Candidats
Pot optar a aquest guardó qualsevol col·legiat que sigui
gestor d’empresa.
A més, qualsevol membre del Col·legi d’Economistes de
Catalunya pot proposar al jurat de forma no vinculant, 
i com a màxim fins el 8 d’octubre de 2008, un/a col·le-
giat/da candidat en concret, mitjançant un escrit adreçat
al secretari del jurat i on exposarà breument els motius
pels quals creu que el candidat proposat és mereixedor de
l’esmentat guardó.

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

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

Reconeixement 
al despatx professional
d’economistes de l’any
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs del
sopar dels economistes que se celebra cada any en el marc
de la Jornada dels Economistes, i que en la seva edició del
2008 és el 6 de novembre.

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

TERCERA. Candidats
Poden optar a aquest guardó els despatxos d’economistes
i les societats de professionals vinculats al Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya.
A més, qualsevol membre del Col·legi d’Economistes de
Catalunya pot proposar al jurat de forma no vinculant, i
com a màxim fins el 8 d’octubre de 2008, un despatx o
una societat professional candidat en concret, mitjançant
un escrit adreçat al secretari del jurat on exposarà breu-
ment els motius pels quals creu que el candidat proposat
és mereixedor de l’esmentat guardó.

QUARTA. Resolució
El guardó serà atorgat per un jurat nomenat per la Junta
de Govern entre els representants de les Comissions d’Asses-
sors Fiscals i d’Auditoria i entre d’altres col·legiats que si-
guin titulars o socis de despatxos professionals. El jurat
serà presidit pel degà del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya i actuarà com a secretari el responsable de la Secre-
taria Econòmica del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
La resolució a adoptar pel jurat ha d’especificar els ele-
ments distintius del guardonat.

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

Premi al millor 
currículum 
universitari
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs del
sopar dels economistes que se celebra cada any en el marc
de la Jornada dels Economistes, i que en la seva edició del
2008 és el 6 de novembre.

SEGONA. Objecte
Premi al llicenciat/llicenciats amb millor currículum uni-
versitari del curs 2007-08, en alguns dels ensenyaments
que s’imparteixen a les Facultats de Ciències Econòmiques
i Empresarials de Catalunya.

TERCERA. Candidatures
Cada Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de
Catalunya presentarà el seu millor candidat. El termini per
presentar el candidat serà el 8 d’octubre. En la presentació
de les candidatures s’haurà d’adjuntar el següent:
a) una còpia de l’expedient acadèmic del candidat;
b) un certificat de l’expedient acadèmic, on s’indiqui tant
pel primer com pel segon cicle els anys d’estudi, així com
la nota mitjana ponderada segons el barem establert al
Premi Nacional de Llicenciatura;
c) full explicatiu del degà explicitant els principals motius
qualitatius pels quals la Facultat considera que el seu can-
didat és mereixedor del guardó;
d) i optativament un escrit del propi candidat on s’especi-
fiquin altres qüestions d’interès relacionades amb els seus
estudis que no figuren a l’expedient acadèmic (seminaris
realitzats, treballs desenvolupats, coneixements d’idiomes,
estades a l’estranger, etc.).

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

CINQUENA
El Col·legi d’Economistes de Catalunya atorgarà al guar-
donat, o guardonats, com a millor llicenciat un diploma
acreditatiu del reconeixement i li facilitarà la col·legiació
gratuïta durant tres anys.
A més, el Col·legi d’Economistes de Catalunya reconeixerà
públicament mitjançant els seus canals de comunicació
habituals tots els candidats presentats per les diverses Fa-
cultats d’Econòmiques i Empresarials, als quals facilitarà
la col·legiació gratuïta per un any.
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Premis de Reconeixement Col·legi d’Economistes
de Catalunya 2008
La Junta de Govern en la reunió del 16 de juliol del 2002 va acordar constituir els següents guardons de reconeixement
anuals: millor currículum universitari; despatx professional d’economistes de l’any; i economista d’empresa de l’any.
Per a la convocatòria corresponent a l’any 2008 la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, en la seva
reunió de 22 de juliol de 2008, va acordar establir les següents:
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I edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 1996
– Millor llibre d’Economia General: El curso de la economía, de Lluís Barbé.
– Millor llibre d’Economia de l’Empresa: L’estat de la formació a l’empresa a

Catalunya, de F. Solé Parellada i J. Royo Llobet.
– Millor article d’Economia: “L’estat del benestar”, de Jordi Goula, publicat a

La Vanguardia.

II edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 1997
– Millor llibre d’Economia General: Caixes i Bancs a Catalunya. Caixes d’Es-

talvis Catalanes I, de Francesc Cabana.
– Millor llibre d’Economia de l’Empresa: La organización en la era de la infor-

mación: aprendizaje, innovación y cambio, de R. Andreu, J.E. Ricart i J. Valor.
– Millor article d’Economia: “El espejismo de la reforma laboral”, d’Andreu

Missé, publicat a El País.

III edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 1998
– Millor llibre d’Economia General: Història Econòmica de Catalunya. Segles

XIX-XX, de Jordi Maluquer de Motes.
– Millor llibre d’Economia de l’Empresa: Ètica i Empresa, de Josep M. Lozano.
– Millor article d’Economia: “Fábula de los monos y los plátanos”, de Josep

M. Ureta, publicat a El Periódico.
– Premi a la trajectòria professional a Joaquim Perramon.

IV edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 1999
– Millor llibre d’Economia: La Societat Catalana, editat per l’Institut d’Esta-

dística de Catalunya.
– Premi a la trajectòria professional a Xavier Vidal Folch.

V edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2000
– Millor llibre d’Economia: El gobierno de la empresa, de Vicente Salas.
– Premi a la trajectòria professional a Josep Francesc Valls.

VI edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2001
– Millor llibre d’Economia: La sanitat catalana. Finançament i despesa en el

marc de les societats desestructurades, Guillem López Casasnovas.
– Premi a la trajectòria professional a Josep Orihuel, del diari Expansión.

VII edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2002
– Millor llibre d’Economia: Ciudad y transporte. El binomio perfecto, de

Carme Miralles-Guasch.
– Millor trajectòria professional a Jordi Castillo, editor de Dossier Econòmic.

VIII edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2003
– Millor llibre d’Economia: Catalunya, un país industrial, de Miquel Barceló.
– Millor trajectòria professional a Joaquín Romero, d’El Periódico.

IX edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2004
– Millor llibre d’Economia: Atlas de la industrialización de España, de Jordi

Nadal (director).
– Millor trajectòria professional a Albert Closas, pel programa Valor Afegit

de TV3.

X edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2005
– Millor llibre d’Economia: La industria en España: las claves para com-

petir en un mundo global, Centre d’Economia Industrial, coordinat per
Enric Genescà, Jordi Goula, Josep Oliver, Vicente Salas i Josep M.
Surís.

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

XI edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2006
– Millor llibre d’Economia: La industria bancaria en el marco de Basilea

II, d’Anton Gasol i Economía y política de la privatización local, de
Germà Bel.

– Millor trajectòria professional a Joan Armengol, del diari Avui.

XII edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2007
– Millor llibre d’Economia: La innovació i l’R+D industrial a Catalunya, de

Joaquim Solà, Xavier Sáez i Montserrat Termes (Departament de Treball i
Indústria, Secretaria d’Indústria, col·lecció “Papers d’Economia Industrial”,
Barcelona 2006).

– Millor trajectòria professional a Joan Pons, Editor de Medigrup Digital.

Bases dels Premis Joan Sardà Dexeus
de la Revista Econòmica de Catalunya 2008
Al millor llibre d’Economia i Empresa 
A la millor trajectòria personal en la difusió de l’economia

XIII Edició
PRIMERA
Es convoca la tretzena edició dels Premis Joan Sardà De-
xeus de la Revista Econòmica de Catalunya corresponent
a l’any 2008.

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

TERCERA
El llibre ha d’haver estat publicat durant l’any 2007 i fins
el 30 de setembre de 2008 i no haver concorregut en l’e-
dició anterior d’aquest premi.

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

CINQUENA
Els guanyadors dels premis Joan Sardà Dexeus de la Re-
vista Econòmica de Catalunya obtindran un guardó com-
memoratiu d’aquesta dotzena edició.

SISENA
Podrà proposar candidatures als Premis Joan Sardà De-
xeus qualsevol persona, empresa o institució.

SETENA
La presentació de candidatures es farà al CEC (Av. Diago-
nal, 512, pral. 08006 Barcelona), fent constar el nom i el
premi al qual opta.

VUITENA
El termini de presentació de candidatures finalitzarà el
dia 16 d’octubre de 2008.

NOVENA
Els Premis Joan Sardà Dexeus seran atorgats per un jurat
que estarà format pel degà del Col·legi d’Economistes de

Catalunya, el director de la Revista Econòmica de Cata-
lunya, els membres del Consell de Redacció de la Revista,
els degans de les diferents facultats de Ciències Econò-
miques i Empresarials de Catalunya i per les persones
que designi la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes
de Catalunya. El President del Jurat serà el degà del
Col·legi i el secretari, el director de la Revista Econòmica
de Catalunya.
El lliurament de guardons tindrà lloc el dia 6 de no-
vembre.

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

Amb el patrocini de:

BancSabadell
B S



Informatiu de l’economista núm. 122 Pàg. 15

És evident que la globalització cada cop
més accentuada dels mercats i el ritme ver-
tiginós amb què es produeixen els canvis
al nostre entorn, derivats de l’acceleració
de la innovació científica i tecnològica, de
la rapidesa de transmissió dels fluxos d’in-
formació, dels mètodes de treball, d’orga-
nització i d’activitats, de la nova con-
ceptualització de mercats de productes i
serveis, del marc jurídic regulador, etc., fan
necessari que les empreses i els seus pro-
fessionals en l’àmbit de l’economia finan-
cera comptin cada cop més amb una millor
capacitat d’analitzar, explicar, predir i millo-
rar els seus resultats econòmics i financers.
Aquest nou entorn –incert, complex i ca-
racteritzat pels canvis– provoca que el
principal repte al qual s’enfronta actual-
ment el professional de la gestió econò-
mica i financera, tant en el seu exercici
professional independent com quan s’inte-
gra en una organització empresarial, sigui
la de donar respostes en termes de creació
de valor, tant per al client com per a l’ac-
cionista, i fa que cada dia es requereixi
més exercir rols multidisciplinars. I per
aquesta raó, ha de créixer la consciència
que la formació, tant entre les empreses
com entre els professionals, és una variable
estratègica que ha de permetre generar
avantatges competitius en qualsevol camp.

Cada vegada es fa més patent que els co-
neixement, a causa de la rapidesa amb què
es produeixen els canvis en el nostre en-
torn, esdevenen obsolets en un breu pe-
ríode de temps i per això el professional
s’ha de formar en un context d’aprenen-
tatge continu que no solament els permeti
continuar sent receptius als canvis concep-
tuals, tècnics i tecnològics, normatius, etc.,
que apareguin durant la seva activitat la-
boral sinó que a més els permeti estar con-
tínuament entrenats, passant d’un model
basat merament en l’acumulació de conei-
xements a un altre fonamentat en una ac-
titud permanent i activa, que li ha de
permetre ser el protagonista, esdevenint un
agent actiu en el seu procés d’adaptabilitat
i aprenentatge. Les necessitats formatives
requerides pel nou context exigeixen que
els professionals que desenvolupen la seva
activitat dins de l’economia financera dis-
posin, a més, dels coneixements necessa-
ris, de la formació en un ampli conjunt de
competències que incloguin a part dels co-
neixements, les destreses i aptituds que
són necessàries per desenvolupar de ma-
nera rigorosa i professional la seva activitat.
Com a conseqüència, en l’àmbit de l’eco-
nomia financera neixen noves necessitats
de formació i reciclatge en temàtiques es-
pecífiques de perfeccionament en moltes
especialitats, que han de permetre dotar l’e-
conomista dels coneixements i capacitats ne-
cessàries per a la presa de decisions en àrees
cada cop més complexes, ja que el risc dels
mercats motivats per la incertesa contínua
fa que apareguin instruments cada cop més
refinats en l’àrea de gestió de riscos financers
a través d’instruments de cobertura i gestió
com productes derivats, futurs, opcions,
swaps, estructurats, etc., i alguns altres al-
tament complexos, així com metodologies
i tècniques innovadores que permetin abor-
dar amb èxit la presa de decisions en l’àrea
de l’avaluació del risc de les inversions que
realitzin les empreses, les decisions al voltant
de la formulació de la planificació econo-
micofinancera com a instrument clau en el
marc de la gestió integral de l’empresa, la

necessària gestió de Cash Managment, el
rigor en els processos de valoració de les
empreses,  l’avaluació de riscos de crèdit,
comprendre i gestionar processos de fusions
i adquisicions, i un llarg etcètera.

Els professionals de l’economia financera
hem de veure l’actual situació com un gran
repte que ens permeti detectar i aprofitar les
oportunitats, obligant-nos a mantenir una
forta cultura pro activa d’adaptació al canvi
a través de la formació contínua com a verta-
dera variable estratègica en la nostra professió.

Rafael García Almeda 
Economista, director de l’Àrea Financera

de l’Aula d’Economia del CEC 

La Reforma Comptable
i la formació dels 
professionals: 
un esforç de tots

L’any passat, per aquestes dates escrivia un
article per a l’informatiu on exposava quin
era el grau d’avanç del procés de reforma
comptable que va començar al voltant de
l’any 2000. Ens trobàvem al juliol del 2007
en un moment transitori amb la majoria de
normes encara pendents de publicació i en
molts casos de debat. Un any després les
coses han canviat molt i el procés podríem
dir que ha arribat al final d’una segona
etapa molt important. La primera etapa va
ser la de la incorporació de les NIC/NIIF
com a obligatòries per part dels grups co-
titzats. Ara ja ens trobem amb comptes
anuals dels nostres grups elaborats amb les
normes internacionals des de l’any 2005,
amb la qual cosa comptem ja amb tres tan-
caments que ens donen una certa expe-
riència. La segona etapa va començar en el
moment que es va decidir, arran de la pu-
blicació el 2002 del Llibre blanc de reforma
comptable, que el millor per a la resta
d’empreses (no cotitzades) era esperar a
tenir una llei de reforma i uns reglaments

L’interès més alt

La formació contínua, 
vertadera variable estratègica
a nivell professional



que estiguessin adaptats a aquesta norma-
tiva internacional, donada la complexitat de
la mateixa i per tant la no-funcionalitat per
al global de les empreses (amb l’excepció
dels grups no cotitzats, que podien triar des
del 2005 entre adoptar o no la normativa in-
ternacional). Aquesta segona etapa podríem
considerar que va finalitzar el passat novem-
bre del 2007 amb l’aprovació de la Llei de
Reforma comptable (Llei 16/07) i les aprova-
cions del Reglament 1514/2007 i 1515/2007
pels quals s’aprova respectivament el Nou
Pla General de Comptabilitat i el Pla General
de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empre-
ses (i normativa microempreses).

Amb aquesta segona etapa ja finalitzada ens
trobem que comptem amb una norma que,
incorporant els trets bàsics de les NIC/NIIF
(amb alguna excepció), s’adequa al format
de regulació comptable que teníem des de
l’any 1990 i que havia tingut una gran accep-
tació. Aquesta norma ha entrat en vigor per
a la majoria de les empreses amb data 1 de
gener de 2008 i, per tant, tancaran els seus
primers comptes amb el Nou Pla General de
Comptabilitat a 31 de desembre de 2008.
La incorporació de la nova normativa a les
empreses ha requerit un esforç formador
molt important per part dels professionals
de la comptabilitat. La formació de qualitat
esdevé un factor clau per a l’èxit d’aquesta
segona etapa. Estar al dia de la nova norma-
tiva ens donarà garantia que la nostra in-
formació financera compleix amb el seu ob-
jectiu principal de ser útil per als diferents
usuaris de la mateixa. Els professionals han
demostrat una gran dedicació i capacitat
d’adaptació col·laborant amb els grups de
treball de la reforma i donant suport a les
empreses en els seus processos d’adaptació.
Amb relació a la nova normativa, cal dir
que tot i l’esforç simplificador que s’ha por-
tat a terme per l’ICAC i els diferents grups
de treball, resulta encara complex en al-
guns casos. Això motiva la presentació per
part d’empreses de consultes que l’ICAC
mira de resoldre per solucionar punts pen-
dents o poc desenvolupats.

Però amb la segona etapa no acaba el pro-
cés de reforma comptable. Queden temes

pendents a data d’avui com són les adapta-
cions sectorials o l’aprovació de la norma-
tiva referent a les combinacions de negocis
i en concret a la consolidació dels estats fi-
nancers que necessàriament s’han d’adaptar
a la nova regulació. El procés de formació,
per tant, continua per a tots els agents in-
volucrats d’alguna manera amb la reforma.
Per altra banda, no podem perdre de vista
que, tot i que les NIC/NIIF s’han adaptat
per tal d’obtenir el nostre marc comptable,
són aquestes les normes inspiradores de la
comptabilitat a tota Europa, cosa que signi-
fica que haurem d’anar incorporant les no-
vetats aprovades per aquestes i els canvis i
adaptacions de les mateixes.

Soledad Moya
Economista, professora de l’Àrea 

d’Economia Financera i Comptabilitat de
la UAB, directora acadèmica de l’Àrea 

de nou Pla General de Comptabilitat de
l’Aula d’Economia del CEC

L’especialització 
en auditoria i direcció 
comptable: el Diploma
de Postgrau en Auditoria
organitzat conjuntament
entre la Universitat
Pompeu Fabra i el CEC

L’auditoria de
comptes és un
dels camps amb
més oportunitats
per als titulats en
l’àmbit de l’eco-
nomia i  l ’em-
presa. Aquesta
disciplina veri-
fica els estats 
financers de dife-

rents empreses dins dels sectors més diver-
sos, la qual cosa implica que s’hagi de
nodrir de professionals preparats tècnica-

ment i amb una alta capacitat d’anàlisi en
una economia canviant. En aquest sentit,
la gran responsabilitat social que comporta
la professió suposa que el nivell de conei-
xements i el grau d’exigència sigui elevat.

L’IDEC (Universitat Pompeu Fabra) i el
Col·legi d’Economistes de Catalunya orga-
nitzen conjuntament el Diploma de Post-
grau en Direcció Comptable i Auditoria,
que forma part del Màster en Comptabilitat
i Finances, especialitat auditoria, que el
proper any acadèmic celebrarà la seva de-
sena edició.

L’objectiu del programa és capacitar els
participants per auditar els estats financers
d’una empresa, ser l’interlocutor de l’em-
presa amb els auditors externs i, en termes
genèrics, subministrar-li els coneixements
per dirigir un departament de finances o
de comptabilitat. Per aconseguir-ho, el curs
disposa dels millors professors per impartir
les sessions. Entre aquests, destaquen els
millors especialistes universitaris i una àm-
plia gamma de gerents i socis de les prin-
cipals empreses auditores d’àmbit nacional
i mundial. En aquest sentit, cal destacar
que el curs pot dispensar de la prova de
capacitació teòrica d’accés al ROAC.

En aquests deu anys, el programa d’auditoria
s’ha consolidat com una referència tant des
d’un punt de vista tècnic com professional.
D’aquesta manera, un gruix important dels
alumnes que han passat per les nostres aules
són ara auditors de comptes en una empresa
d’auditoria internacional o formen part dels
departaments financers o d’auditoria interna
en empreses de referència.

La metodologia utilitzada en les diferents
matèries d’aquest curs és eminentment par-
ticipativa i es basa fonamentalment en la
discussió de casos pràctics, explicacions
orientades a la realitat empresarial i les pre-
sentacions de casos, lectures i exercicis per
part dels participants.

Cal destacar que en entre els participants
del programa s’hi troben tant persones que
inicien la seva carrera professional i volen



accedir al món de l’auditoria com profes-
sionals del sector interessats a actualitzar o
aprofundir els coneixements. Per al primer
grup de participants, el programa disposa
d’un programa de pràctiques on hi col·la-
boren les principals empreses del sector.

Per últim, cal apuntar la flexibilitat en les
modalitats de participació, ja que el pro-
grama es pot realitzar presencial, semipre-
sencial o on-line. Tot i que en els tres casos
l’exigència del programa és la mateixa, les
modalitats semipresencial i on-line estan
dissenyades per a aquells participants amb
dificultats per desplaçar-se de manera re-
current a Barcelona o per aquells profes-
sionals que prefereixin tenir més flexibilitat
a l’hora de preparar els diferents mòduls
que componen el programa.

Jordi Perramon
Codirector del Diploma de Postgrau 

en Auditoria

La formació contínua
en auditoria 
i comptabilitat
Possiblement, per al públic en general, no
necessàriament especialitzat doncs, les
àrees de coneixement i habilitats professio-
nals a les quals s’associa com a pròpies
dels economistes d’empresa, a més de la
gestió i administració, acostumen a ser 
la comptabilitat, les qüestions financeres,
la fiscalitat i per extensió l’auditoria de
comptes, independentment que en un altre
pla es coneixen les capacitats relacionades
amb la gestió dels equips humans, el màr-
queting, els temes o el tractament de la in-
formació i la informàtica, entre d’altres.

Precisament aquestes primeres àrees amb
les quals ens associen els usuaris dels nos-
tres serveis com a economistes reque-
reixen d’una gran capacitat d’adaptació i
aproximació constant i d’un profund sentit
de coordinació i de coneixements, atès
que la normativa fiscal, les novetats finan-

ceres o el tractament comptable de les ma-
teixes necessiten d’un constant esforç d’es-
tudi i de reflexió per part dels col·legues
dedicats a aquests temes.

Encara que els exercicis del 2007 i 2008
són i seran especials, atès que el nou Pla
General de Comptabilitat i les seves ver-
sions simplificades han entrat en vigor, el
món de l’auditoria i la comptabilitat sem-
pre es troben en constant moviment. El se-
guiment de les consultes que evacua
l’ICAC, l’estudi de les normes internacio-
nals de comptabilitat, l’actualització dels
procediments i tècniques d’auditoria, el co-
neixement de les novetats fiscals i de la
normativa mercantil, la comprensió de 
l’estructura dels nous productes financers,
l’aplicació de les normatives sobre el blan-
queig de capitals, etc., constitueixen un
món en constant ebullició on els econo-
mistes auditors i les seves empreses han
d’entendre i comprendre, tant per ètica
professional com a element de competitivi-
tat, per sobreviure i millorar en un món tan
complex com és el servei que ofereixen.

Les empreses d’auditoria i els economis-
tes auditors han de planificar la formació
d’una manera racional i eficaç. Ni tots
podem acaparar-ho tot, ni al mateix mo-
ment, per la qual cosa és necessari orga-
nitzar la formació i l’estudi de les novetats
destriant el que és essencial del que és
complementari, atès que els recursos
temporals, humans i financers són un bé
cada cop més escàs per als despatxos
professionals.

Independentment de la dimensió dels des-
patxos o del caràcter pluridisciplinar dels
mateixos o no, és necessari, més que con-
venient, planificar a l’inici de cada exercici
quina serà la formació a realitzar, per qui i
com. Així, caldrà determinar amb precisió
quins temes cal abordar, quines persones
del despatx s’hi dedicaran, com es farà la
formació i a on, des de la formació interna
dirigida per un ponent fins a la formació
externa en centres especialitzats. Indepen-
dentment que sempre sortiran temes 
d’última hora o novetats no previstes que

requeriran atenció i dedicació sobre la
marxa.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya, la
secció del Registre d’Economistes Auditors
(REA) del mateix, o bé el Consell General
de Col·legis d’Economistes d’Espanya, amb
els programes de formació que elaboren
pretenen ajudar eficaçment en aquest
camp els professionals de l’auditoria. L’e-
xistència d’un programa anual de formació
conegut i contrastat, la cura perquè la for-
mació tingui uns costos temporals i mone-
taris el més reduïts possibles, que el
professorat tingui relació directa amb les
matèries que s’imparteixen, etc., fan que la
formació dels auditors al Col·legi d’Econo-
mistes tingui una llarga tradició coneguda
i reconeguda. D’altra banda, les sessions
temàtiques que regularment fan les co-
missions del Col·legi constitueixen un lloc
de trobada i reflexió constant sobre tots
aquells temes que preocupen a l’activitat
professional.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya i la
seva secció del REA, i en un segon pla les
persones que col·laborem en aquests
temes al Col·legi, estem sempre oberts als
suggeriments i opinions que ens puguin
fer els companys sobre els temes de for-
mació, i l’objectiu final de la nostra actua-
ció és que els interessats puguin planificar
i desenvolupar aquesta d’una manera 
eficaç.

Antoni Puig Rimbau
Economista i auditor, director de l’Àrea

de Comptabilitat i Auditoria de l’Aula
d’Economia del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, soci de Pich-Abante Auditors



Ja s’ha obert el
període d’ins-
cripció per a la
propera edició
de Màster d’es-
pecialització tri-
butària que s’ini-
ciarà el proper
mes d’octubre.
El màster ofereix
una visió global
del sistema tribu-

tari espanyol, realitzant una anàlisi detallada
dels diferents impostos, així com també dels
procediments que regulen les relacions entre
l’Administració tributària i els contribuents.

El principal objectiu del Màster és formar
els alumnes perquè exerceixin amb èxit
com a assessors fiscals o com a directius en
l’àmbit tributari de l’empresa. Amb el pro-
grama del curs es pretén dotar els assistents
d’una sòlida formació teòrica que els per-
meti no tan sols conèixer la legislació vi-
gent en matèria impositiva sinó també
donar-los les eines que els permetin assi-
milar els canvis constants que es produei-
xen en l’àmbit fiscal, combinat tot això amb
la realització de nombrosos exercicis pràc-
tics per tal que al finalitzar el màster els
alumnes hagin adquirit la formació suficient
per solucionar problemes pràctics que pu-
guin sorgir en l’exercici de la seva activitat
professional com a assessors fiscals.

El professorat està integrat per professio-
nals de primer nivell, tots ells experts en la
matèria que imparteixen i que són econo-
mistes assessors fiscals, advocats i també
professionals que desenvolupen la seva
activitat en l’Administració tributària.

Aquest curs acadèmic arribem a la 20a edi-
ció, fet que demostra que la realització del

Lliurament de diplomes 
de la 19a edició del
Màster d’Especialització
Tributària
El passat dia 10 de juliol, en el decurs d’un
sopar organitzat al Círculo Ecuestre, es va
celebrar el lliurament de diplomes de la 19a
edició del Màster d’Especialització Tribu-
tària. L’acte va comptar amb la presència,
entre d’altres, del Sr. Joan Cano, delegat es-
pecial de l’AEAT a Catalunya, i del Sr. Joan
B. Casas, vicedegà del CEC.
En els breus parlaments que es van fer el
Sr. Josep M. Coma, director del Màster, va
felicitar els alumnes i els va animar a seguir
assistint a les activitats de formació contí-
nua que organitza el Col·legi, tant des de
l’Aula d’Economia com des de la Comissió
d’Assessors Fiscals. 
En la seva intervenció el Sr. Joan B. Casas va
fer esment a la voluntat i dedicació del pro-
fessorat que any rere any possibilita la realit-
zació del Màster i també va destacar el paper
de l’Aula d’Economia, que amb els seus dos
eixos fonamentals –l’àrea fiscal i la de comp-
tabilitat i auditoria– col·labora molt activa-
ment en la consecució dels objectius del
Col·legi, com són: prestar serveis, formació
contínua i tenir una forta presència social. 
D’altra banda, va agrair als alumnes el fet
d’haver escollit la nostra entitat per formar-
se i els va comentar l’important paper que
té la formació contínua per a un econo-
mista, resumint-ho amb la frase “sempre
serem aprenents”.
El Sr. Àngel Segarra, president de la Comissió
d’Assessors Fiscals, va recordar els seus ini-
cis fa més de vint anys com a professor i com
es va anar involucrant a poc a poc en la vida
col·legial i va encoratjar els alumnes que fes-
sin el relleu, participant activament al Col·legi,
els va animar a gaudir de la professió que,

Notícies

Obert el periode d’inscripció 
a la 20a edició del Màster 
d’Especialització Tributària
20 anys d’experiència formant professionals 
de l’assessoria fiscal
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Màster d’especialització tributària ha anat
consolidant any rere any el prestigi de
l’Aula d’Economia del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya com a centre de for-
mació capdavanter i punt de referència
dins l’oferta formativa d’aquesta especiali-
tat a Catalunya.

Aquest Màster està homologat pel Registre
d’Economistes Assessors Fiscals (REAF) i
permet als economistes que el cursin l’ac-
cés a aquest registre, beneficiant-se, a més,
de la gratuïtat de la quota d’inscripció du-
rant els dos anys següents a la realització
de la matrícula.

Si ho desitgeu ja us podeu inscriure 
a l’edició que s’iniciarà el proper 21 
d’octubre, però si el que voleu és més in-
formació podeu adreçar-vos a l’Aula d’E-
conomia del Col·legi (Marta Ruiz) al
telèfon 93 416 16 04.



com va dir, és com una “taronja amarga”, té la
seva part dolça però també et dóna disgustos.
Finalment, el Sr. Joan Cano va felicitar els
alumnes, i els va dir que en el llarg recorre-
gut professional que ara tot just enceten es
fiquen en un camp professional molt im-
portant socialment, ja que els tributs són la
participació de cadascú en l’esforç col·lec-
tiu, es basen en un profund sentit de justí-
cia distributiva i col·lectiva, cosa que a
vegades s’oblida i sembla que pugui xocar
amb un objectiu de l’assessor fiscal que és
maximitzar el benefici del client. 
Els va dir que es pot fer un servei a la jus-
tícia amb una aplicació correcta del nostre
sistema feta amb honradesa i lleialtat i va
posar com a exemple el Col·legi de com,
des de l’activitat privada, es pot servir els
interessos públics.
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Prediccions de L’IEBE per al tercer trimestre del 2008
L’Índex d’Expectatives Borsàries preveu per
al tercer trimestre de l’any que l’IBEX 35
tanqui al setembre a l’entorn dels 11.900
punts. Tot i que les incerteses segueixen
persistint i podria fer que l’IBEX toqués una
punta mínima de 11.300 i una màxima fins
a 12.600 punts.

En el gràfics que s’exposa a continuació
s’observa la tendència de l’IBEX durant
l’any 2007, així com la previsió que realitza
l’IEBE per al tercer trimestre de l’any 2008
al voltant dels 11.900 punts, amb una for-
quilla entre els 11.300 i 12.600.

La Comissió d’Economia i Sostenibilitat 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
dóna suport al primer postgrau en l’economia
de canvi climàtic. Els mercats de CO2

Era necessari un postgrau en economia del clima. Hi ha molta
informació. Però les diverses disciplines tracten la nova economia
del clima de forma fragmentada, des d’una perspectiva teòrica.
En el postgrau s’oferirà una visió de conjunt a partir de les ex-
periències del seu funcionament, des de les diverses formes d’a-
frontar els reptes i oportunitats pels diferents actors econòmics.

Com funciona, què és, què ens aporta l’economia del clima?

L’aparició de comerç de drets d’emissions a la Unió Europea ha arrossegat la cre-
ació d’un nou mercat, al voltant d’un nou valor econòmic: les emissions de CO2.
Cosa que no és més que una forma d’afrontar els riscos del canvi climàtic.

L’Informe Stern exposa que el cost del clima pot representar l’equivalent de la
gran depressió i les guerres mundials; en canvi, reduir les emissions a partir d’ins-
truments de mercat pot tenir un cost menor a l’1% del PIB, enfront el cost del 20%
del cost del clima.

Les borses Europees de CO2 ens han donat un aprenentatge, del qual cal extreure
lliçons. Hi ha deures sense fer. Sobretot si Europa pensa que pot ser, tal com
aposta la Comissió, el nucli dur de l’economia global del CO2. Una economia
amb un gran recorregut i amb un fort exponencial de creixement.

És cert que es legisla en moment d’eufòria, però cal aplicar les polítiques en mo-
ments de crisi. Però el que és una dificultat, també ara, és una oportunitat. Avançar
en innovació, desenvolupar noves energies renovables i que aquestes puguin
passar de forma ràpida a economies d’escala.

La Unió Europea té una fulla de ruta fins el 2020, en què energia i clima formen
un tot. Les regles del joc hi són fixades. Assolir un 20% de energies renovables.
Assolir un 20% en eficiència energètica, i d’un 20 al 30% de reducció de CO2 (de-
penen dels EUA i potències emergents). Però també assolir un lideratge tecnolò-
gic, polític i econòmic. Ser el nucli dur de l’economia global del carboni. Cal
donar una resposta urgent als reptes econòmics per avançar en una economia
descarbonitzada. Ser l’economia més competitiva, una societat del coneixement.
El primer postgrau de canvi climàtic vol comptar amb autoritats en cada una de
les matèries, sobre les quals desenvolupen la seva activitat professional i la re-
cerca. Una part del programa serà obert, les conferències magistrals.
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Els responsables de la
Comissió d’Assessors
Fiscals es reuneixen amb
el delegat de l’AEAT 
especial de Catalunya
El passat 22 de juliol el Sr. Àngel Segarra i
el Sr. Josep Maria Coma, president i vice-
president de la Comissió d’Assessors Fiscals
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i
el Sr. Josep Manel Cid, coordinador de les
sessions temàtiques, es van reunir amb el
delegat i el cap d’inspecció de l’AEAT de
Catalunya, Sr. Joan Cano i Sr. Jaume Sagales
respectivament, per tal de fer-los saber les
queixes i suggeriments que els col·legiats
han fet arribar al Col·legi tant en relació al
funcionament de la gestió tributària com en
el d’inspecció de l’Agència a Catalunya. En
aquesta reunió tant el delegat especial com
el cap d’inspecció van escoltar les diferents
queixes i suggeriments que se’ls van plan-
tejar i van mostrar la seva predisposició per
millorar aquests fets.



En el context actual, d’adaptació de
les diferents titulacions universitàries
segons la Declaració de Bolonya, qui-
nes mesures ha pres el Col·legi d’Eco-
nomistes pel que fa a les titulacions
que afecten directament els seus
col·legiats?
En primer lloc, m’agradaria contextua-
litzar el Pla de Bolonya. La modificació
dels ensenyaments per a la seva adapta-

ció segons el Pla de Bolonya consisteix a
segmentar els estudis actuals en dos mo-
dalitats acadèmiques: el Grau, que equi-
valdria a les llicenciatures i que inclouria,
en principi, una visió generalista i una
part de pràctica professional, i els màs-
ters, que es dirigirien més cap a l’espe-
cialització. Els estudis d’economia, i
tractant-se d’una professió reglada, hau-
ran d’adaptar-se als dos grans blocs que
hi ha ara: el d’Administració i Direcció
d’Empreses i els estudis d’Economia, prò-
piament. Això no vol dir que les univer-
sitats no emetin altres graus que tinguin
relació amb especialitzacions de l’econo-
mia, però en principi aquestes dues
branques són les que es vinculen direc-
tament amb la col·legiació. Tot i així, al
voltant d’aquests títols de màsters i graus
referents als economistes, en podran
aparèixer d’altres, més centrats en la
branca d’empresa, fiscalitat, etc., i també
directament relacionats amb l’àmbit geo-
gràfic de la universitat (estudis d’econo-
mia i empresa adaptats, per exemple, a
zones de predomini turístic).
El Col·legi d’Economistes de Catalunya,
com a referent extern necessari per certi-
ficar l’adequació dels plans docents de les
diferents facultats d’economia de les uni-
versitats catalanes, ha dut a terme tot un
seguit de reunions amb els degans de les
onze universitats catalanes per tal de
posar en comú quines matèries troncals
haurien de contenir necessàriament
aquests estudis, elaborant un document
que recull l’itinerari acadèmic òptim per a
la posada en marxa d’aquestes titula-
cions. La relació entre les universitats i el
Col·legi és excel·lent, i en els dos últims
anys de durada d’aquest procés no s’ha
deixat de banda en cap moment la sensi-

bilització i la cooperació en un mateix
sentit, fet que voldria agrair a tots els de-
gans de les Facultats de les Universitats
Catalanes.

Creu que pot repercutir d’alguna ma-
nera en la pràctica professional
aquesta adaptació acadèmica del Pla
de Bolonya?
En principi, Bolonya és una adaptació a
la situació actual, per tant, no tindria per
què veure’s afectada. L’únic risc és que al-
gunes d’aquestes titulacions molt centra-
des en un àmbit concret pensessin que el
seu àmbit de col·legiació no és el Col·legi
d’Economistes. En aquest sentit, la política
del Col·legi és la d’evitar qualsevol seg-
mentació o fragmentació de la professió,
que no convé ni a la professió ni al mer-
cat laboral.

Com a director de l’Aula d’Economia,
quina és l’activitat formativa que té
més demanda en aquest context eco-
nòmic i social actual?
Dins de l’Aula d’Economia hi ha unes àrees
de formació concretes que van variant en
funció de la realitat. A l’últim trimestre de
l’any passat es va potenciar substancialment
l’Àrea de Comptabilitat arran de l’aprovació
del nou Pla General de Comptabilitat, però
l’Aula d’Economia compta amb moltes al-
tres àrees (fiscalitat, financera, gestió d’em-
preses, Sector Públic, Jurídica, Control de
Gestió, Concursal, etc.) i en un futur pro-
per, ens agradaria comptar amb un nova
àrea dedicada a Tecnologia. Val a dir que la
formació és un dels grans pilars del Col·legi
d’Economistes de Catalunya i que, en
aquest any, també per la preocupació de
les empreses de dur a terme una bona apli-
cació de la Nou Pla Comptable, la formació
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Gent de casa

Entrevista a Joan B. Casas, vicedegà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
El Sr. Joan B. Casas és vicedegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i director de l’Aula d’Eco-
nomia, i en els darrers mesos, a causa de la malaltia del degà Artur Saurí, ha actuat com a degà en
funcions. Professionalment es dedica a l’assessorament a empreses i a institucions mitjançant l’em-
presa de consultoria i auditoria Faura-Casas, de la qual és soci director.



s’ha incrementat en un 30% respecte l’any
anterior, havent format un total de 4.667
alumnes el 2007. Nosaltres entenem que un
professional comença a aprendre quan
obté la llicenciatura, i és aquí on més es
manifesta el valor afegit que atorga el
Col·legi.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya
està preparant el seu trasllat al barri
de Gràcia, concretament a l’antic parc
d’atraccions Caspolino; quins són els
motius del canvi de seu i per quan s’es-
pera que estigui enllestida?
Només per arribar a oferir uns bons ser-
veis en la formació, ja tenim el motiu 
suficient per canviar de seu, perquè a
l’actual ens trobem amb moltes limita-
cions d’espai, tant per a l’activitat prò-
piament de formació, com per a les
comissions de treball i per a la ubicació
del personal. Aprofitant aquest canvi,
des de la Junta de Govern del Col·legi
vam decidir fer una aposta per donar
una nova imatge de la institució, més vi-
sible i present entre la societat civil. El
Col·legi del futur, adaptat al nou entorn
social i econòmic es fonamentarà en
quatre grans eixos: la formació, la pres-
tació de serveis, l’intercanvi i la relació
professional entre els companys que
comparteixen una mateixa especialitza-
ció (comissions) i una notable presència
social en l’àmbit de la seva competència
(l’economia i l’empresa).
Entenem que aquesta adaptació necessita
una nova seu, que procurarem que estigui
a punt a mitjans del 2010.

Com a degà en funcions del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, quins
són els reptes que considera que ha
d’afrontar la professió els propers
anys?
El Col·legi és una institució que ja no
s’encarrega únicament de defensar els in-
teressos dels economistes. Els reptes del
Col·legi responen a fer bé la seva activi-
tat, que és la de vetllar perquè la marca
economista sigui reconeguda al mercat,
oferir, com he dit, una formació qualifi-
cada per donar uns serveis que respon-
guin a les necessitats del col·legiat i tenir
una presència social a través de l’opinió
en temes que pensem que són els econo-
mistes els qui hem d’opinar. Nosaltres
pensem que en un futur el llicenciat en

Economia o ADE es col·legiarà perquè
ho veurà com una necessitat; com un 
enriquiment professional. No partim,
doncs, de la col·legiació com un requeri-
ment –tot i ser-ho per poder exercir com
a economista– sinó com una opció útil
en sentit ampli del professional de l’eco-
nomia.

Entre les sortides professionals dels
economistes, quines són les que troben
més vinculació amb el Col·legi?
Entre els estudis d’Administració i Direcció
d’Empreses i els d’Economia, els que més
vincle tenen amb el Col·legi són els del
món de l’empresa, de fet la formació va
molt dirigida a aquest segment majoritari
de col·legiats.
Hi ha una apreciació que m’agrada molt
que ha fet la Comissió d’Ensenyament del
Col·legi d’Economistes, en un estudi que
ha realitzat sobre les competències i habi-
litats dels Economistes, es tracta del “saber
combinatori”, i és un binomi que engloba
els coneixements tècnics, la capacitat d’u-
tilitzar aquests coneixements, el saber per-
sonal –tenir uns codis de conducta– i,
finalment, un saber social. Segons aquesta
definició, el fiscalista és, doncs, un econo-
mista que utilitza el seu saber d’economista
en l’àmbit de la fiscalitat de la mateixa ma-
nera que ho fa l’expert en càlculs actuarials
o l’expert en calcular l’impacte econòmic
dels plans urbanístics. Els perfils professio-
nals que es vinculen al col·legi són múlti-
ples i molt dispars i responen a un dels
punts forts de la nostra professió.

El Col·legi d’Economistes està ultimant
ja el programa de la seva 13a edició de
la Jornada anual que té lloc al novem-
bre. Quins són els temes que la Junta de
Govern ha decidit posar en relleu en el
marc macroeconòmic actual?
La Jornada dels Economistes d’aquest any
portarà per títol “L’Empresa i el futur de
l’Economia”, per dues raons: perquè ente-
nem que en una economia com la nostra,
moderna i oberta, l’èxit de l’empresa i de
l’emprenedor és la millor garantia de pro-
grés, i perquè ara més que mai, en l’actual
procés d’adaptació dels estudis Univer-
sitaris a la declaració de Bolonya, volem
parlar de l’empresa, perquè és també el
nostre camp professional i on hi dedi-
quem molta part de la nostra activitat. Al
Col·legi no parlem només del tipus d’inte-
rès, i del que fa el Banc Central Europeu,
que també; gran part de la nostra activitat
va dirigida a l’empresa. En l’actual edició
de la Jornada dels Economistes, que ha
dissenyat la Junta de Govern amb la par-
ticipació activa de col·legiats, integrats en
el Comitè Tècnic Assessor i amb el suport
de les principals institucions empresarials
de Catalunya i de totes les facultats d’E-
conomia de les Universitats Catalanes, in-
tegrades dins el Consell Assessor de la
Jornada, hem previst que sigui una jor-
nada intensa i molt rica, molt completa, i
hem intentat tres coses: aglutinar tots els
camps de l’empresa, des de la comptabi-
litat fins a l’estratègia, i dins d’aquest trac-
tament hi volem donar un enfocament
que contempli una combinació entre l’ex-
periència i la doctrina, entre el pragma-
tisme de la gestió i la formulació
conceptual. Finalment, l’objectiu que per-
seguim és que sigui un espai de reflexió i
aprenentatge per a tots.

Elvira García
Gabinet de Premsa del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya
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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 rendi-
miento neto aplicables en el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas por diversas 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 rendi-
mientos del trabajo y de actividades económicas.

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 diciem-
bre, sobre normas contables, obligaciones de información, de-
terminación del valor liquidativo y coeficientes de inversión y
operativos y actuaciones en las tasaciones de inmuebles de las
sociedades y fondos de inversión inmobiliaria.

ORDEN EHA/1420/2008, DE 22 DE MAYO 
(BOE 26-05-2007) [REF. CISS LE322593]
Se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre So-
ciedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes corres-
pondiente a establecimientos permanentes y a entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, para los periodos impositivos ini-
ciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, se dictan
instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso
y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para
su presentación telemática, y se modifican otras disposiciones en
relación a la gestión de determinadas autoliquidaciones.
• Otras materias afectadas: No residentes, IRPF, Patrimonio,
Impuesto sobre las Primas de Seguros y Recaudación tributaria.

CIRCULAR 3/2008, DE 22 DE MAYO DE 2008 
(BOE 10-06-2008) [REF. CISS LE322823]
A entidades de crédito, sobre determinación y control de los
recursos propios mínimos.

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 suministro
de la información relativa a los bienes inmuebles de caracterís-
ticas especiales objeto de concesión.

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 núme-
ros 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 Administración Tributaria
Se publica la Instrucción nº. 1/2008, de 27 de febrero, en rela-
ción con las entidades de crédito que prestan servicio de cola-
boración en la gestión recaudatoria y para la aplicación de
determinados artículos del Reglamento General de Recauda-
ción, por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

En marcha la segunda fase de medidas fiscales para esti-
mular la economía española
El Gobierno ha presentado un nuevo anteproyecto de ley por el
que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio
con efectos desde el 1 de enero de 2008, se generaliza el sistema
de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Patrimonio, se establece
una bonificación estatal del 100% de la cuota del Impuesto a
partir del 1 de enero de 2008 y se elimina la obligación de de-
clarar. De este modo, la última declaración del Impuesto sobre el
Patrimonio será la que se presente este año, correspondiente al
ejercicio 2007. Con esta medida, los contribuyentes se ahorrarán
1.800 millones de euros. También se beneficiarán de esta medida
los no residentes, lo que contribuirá a aumentar el atractivo de
la inversión en vivienda en España por parte de extranjeros.
El anteproyecto de ley incluye también la implantación de un
nuevo sistema de devoluciones del IVA de carácter mensual, al
que podrán acogerse alrededor de 1,2 millones de empresas,
que ingresarán en torno a 6.000 millones de euros de manera
anticipada a lo largo de 2009, sin tener que esperar a recibirlos
en el momento de presentar la liquidación anual en 2010. Las
principales beneficiarias de esta medida serán las empresas de
nueva creación y las que realicen inversiones, que verán nota-
blemente mejorada su liquidez a lo largo del próximo año.
Además de estas medidas incluidas en el Plan de Estímulo Econó-
mico, el anteproyecto contempla otras novedades en el ámbito fiscal.
Dentro del Impuesto sobre Sociedades, se incluyen determinadas
correcciones técnicas encaminadas a incrementar la seguridad
jurídica de las empresas ante los cambios introducidos en el Plan
General de Contabilidad. Con estas correcciones se aclaran las
dudas que se habían suscitado entre las empresas sobre los efec-
tos fiscales de las nuevas normas contables y que llevaron a mo-
dificar el sistema de pagos fraccionados del ejercicio 2008.
Se amplía el ámbito de aplicación de las deducciones por I+D+I
en el Impuesto sobre Sociedades que, a partir de 2008, podrán
aplicarse también las empresas que realizan más del 25% de su
actividad investigadora en otro país de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo. 
Se elevan las cuantías de los productos que pueden introducirse en
el país libres de impuestos. Los viajeros que lleguen vía terrestre po-
drán introducir mercancías por valor de 300 euros. Si llegan por vía
marítima o aérea el importe ascenderá a 430 euros. Si el viajero es
menor de 15 años, la cuantía se reduce a 150 euros, en ambos casos.
Tampoco tendrán que pagar impuestos los viajeros que intro-
duzcan en España hasta 4 litros de vino y 16 litros de cerveza.
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Superats amb escreix tres anys des de l’entrada en vigor de la
“nova” Llei concursal, es percep amb claredat que el principal
motiu de sol·licituds de concurs és la protecció de la responsa-
bilitat de l’administrador davant la situació d’insolvència. Són
pocs els convençuts que el concurs és un dels instruments eco-
nòmics que pot utilitzar una empresa en crisi per a la seva 
reconducció. Aquest punt de partida en la presentació del con-
curs genera per a l’administració concursal uns importants
conflictes de gestió que deriven en possibles responsabilitats
que podrien ser considerades punibles en cas que no fossin
gestionades convenientment.
Aquest article intenta aprofundir en un dels principals conflictes
amb els quals s’ha d’enfrontar l’administració concursal: el pa-
gament dels crèdits contra la massa.
El concurs està pensat com un instrument per tractar la insol-
vència mitjançant la reestructuració del passiu (bàsicament,
ajornaments de pagament, reducció de deute mitjançant qui-
tances i ajustaments de plantilles). La reestructuració no ha de
tenir només com a objectiu invertir l’estat d’insolvència sinó
que, a més, ha de generar fluxos de caixa positius i disponibles
que li permetin complir amb el conveni.
Però, iniciat el procediment concursal, poden sorgir no pocs
problemes. Oblidant-nos dels jurídics, un dels principals pro-
blemes econòmics amb el qual ens podem trobar és un
estat d’il·liquiditat. Entenem per estat d’il·liquiditat aquell pe-
ríode de temps en què l’empresa concursada no pot complir, al
seu venciment, tots els pagaments en què s’ha compromès.
Podria semblar que es tracta de la definició d’insolvència, en-
tesa com la defineix la Llei concursal. Però des del punt de vista
econòmic existeix un important matís que els diferenciaria, al-
menys inicialment, que és el següent: la il·liquiditat es refereix
a incapacitat de pagament en un moment determinat, és a dir,
d’indisposició de mitjans líquids amb els quals afrontar els
pagaments, mentre que la insolvència es refereix a inca-
pacitat manifesta d’obtenir-los.
Podem distinguir dos estats diferents dins de la il·liquiditat: la
temporal i la permanent. Des de l’òptica del concurs, po-
dríem definir-les de la manera següent:
– La il·liquiditat temporal és aquella en què els fluxos de caixa

acumulats posteriors a la declaració de concurs (moment 0) i
anteriors al compliment del conveni (moment n) són negatius
en un moment i (situat entre 0 i n).

– Es diferencia de la il·liquiditat permanent en què el flux de
caixa acumulat negatiu persisteix en el moment n.

Si la il·liquiditat es dóna en un moment posterior al de l’apro-
vació del conveni (moment j), aquest no es complirà. El concurs
i la reestructuració no haurà estat suficient per aconseguir la
continuïtat de l’empresa.
L’article 154 “Pagament de crèdits contra la massa” es troba en
la secció quarta “Del pagament als creditors” del capítol II “De
la fase de liquidació” del títol V “De les fases de conveni o de
liquidació”. En el primer paràgraf d’aquest article s’utilitza el
verb deduir de la massa activa. En el tercer paràgraf s’indica que
aquesta deducció s’ha de fer a béns o drets no afectes al paga-
ment de crèdits amb privilegi especial. S’indica clarament que
“abans de procedir al pagament dels crèdits concursals, l’admi-
nistració concursal deduirà de la massa activa els béns i drets
necessaris per satisfer els crèdits contra aquesta”. Recordem
que aquestes deduccions “s’han de fer amb càrrec a béns i drets
no afectes al pagament de crèdits amb privilegi especial”.
En principi, podríem pensar que no té gaire sentit incloure 
dins del capítol referit a la fase de liquidació el sistema de pa-
gament dels crèdits contra la massa. Però es justifica si partim
de la idea que el legislador tenia la idea subjacent que en
fase comuna i de conveni no s’haurien de generar despe-

ses contra la massa que es convertissin, al seu venciment,
en crèdits. És a dir, que no existiria un estat d’il·liquiditat
o que, en cas que circumstancialment aparegués, seria
temporal i mai permanent.
L’aplicació literalista d’aquest article pot generar tres conflictes:
Primer conflicte: massa activa “no privilegiada” inferior
als crèdits contra la massa
La Llei indica amb claredat que abans de pagar qualsevol crèdit
concursal cal deduir de la massa activa no afectada per una ga-
rantia que privilegiï un creditor l’import dels crèdits contra la
massa. Què succeeix si la deducció no pogués cobrir el 100% de
l’import dels crèdits contra la massa? Posem un exemple “sag-
nant”: podria una entitat financera cobrar el seu préstec hipo-
tecari si quedessin sense poder pagar indemnitzacions laborals
fruit d’un ERE parcial? En un sentit literal, aparentment la
resposta hauria de ser negativa. Sembla que ho intenta resol-
dre el paràgraf tercer del mateix article, a l’assenyalar el criteri
de venciment com a prelatori entre els crèdits contra la massa,
encara que res adverteix sobre el fet que, si no es cobreix el
100% dels mateixos, no es puguin satisfer els concursals.
Segon conflicte: en intervenció de facultats del deutor o en
fase comuna, qui pren efectivament la decisió de pagament
dels crèdits contra la massa?
Es dedueix igualment de la lectura anterior un precepte clar: és
l’administració concursal la que ha de “deduir de la massa
activa” el pagament dels crèdits contra la massa, no el deu-
tor concursat. Evidentment, si pensem que l’articulat se situa en
fase de liquidació, el legislador suposa que el concursat estarà sus-
pès de les seves facultats d’administració i disposició, per la qual
cosa no revestiria cap conflicte (Art. 145). Però, què passa si el
deutor no està suspès de facultats i només està sotmès al règim
d’intervenció? Podem partir de la hipòtesi que el legislador pensa-
ria que ni en la fase comuna ni en la de conveni no es generen crè-
dits contra la massa, i que només apareixen en el cas de la fase de
liquidació. Per aquest motiu s’inclou l’article en la fase de liquidació
i no en les anteriors. Però també podem creure que el legislador
consideraria que els crèdits contra la massa, en cas de generar-se
en fase comuna a causa d’una il·liquiditat, la decisió sobre el seu
pagament fos responsabilitat exclusiva de l’administrador concur-
sal, sense necessitat que hagués que dependre de la decisió o dels
criteris del deutor. Al meu parer, aquesta és una facultat que recau
en forma de responsabilitat sobre l’administració concursal, i que,
tot i estant en funcions d’intervenció, no ha de dependre només
de les decisions que pugui prendre el deutor.
Tercer conflicte: un estat d’il·liquiditat
L’article 84 “Crèdits concursals i crèdits contra la massa” es troba
en la secció primera “De la composició de la massa passiva i for-
mació de la secció quarta”, del capítol III “De la determinació de
la massa passiva” del títol IV “De l’informe de l’administració con-
cursal i de la determinació de la massa activa i passiva del concurs”.
Aquest article defineix en el primer paràgraf com a crèdit concursal
tot aquell que no ho és contra la massa per, en el segon, proposar
una llista del que la llei considera crèdit contra la massa. A més, in-
dica que aquests “seran satisfets” conforme a l’article 154.
L’article 84 ens remet al 154 amb un seguiment preceptiu. 
A l’utilitzar l’expressió “satisfets conforme a” semblaria indicar
que hem de seguir el paràgraf segon de l’article 154, que
afirma: “s’hauran de satisfer els seus venciments respectius”,
afegint “qualsevol que sigui l’estat del concurs”, és a dir, tant
en fase comuna com específica, o el que és el mateix, tant en
projecció de conveni com de liquidació. Però, com ha d’actuar
l’administrador concursal davant un estat d’il·liquiditat i
la consegüent generació de crèdits contra la massa?
La Llei concursal sembla contundent en aquesta situació, perquè
obliga al pagament dels mateixos seguint el criteri de venciment.

Reflexions sobre els crèdits contra la massa
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També és igualment cert que l’administració concursal té com a
objectiu bàsic la conservació de la massa activa del concurs. Si
la continuïtat ofereix més garanties de conservació de la massa
activa que el cessament de l’activitat, haurem de donar suport
i ajudar el deutor en les seves intencions. En un moment donat
es pot trobar que el seguiment literalista de la Llei pot ser con-
traproduent amb aquests objectius. En aquest punt poso un
exemple que tots els que ens dediquem a aquesta nova profes-
sió d’administrador concursal ja hem viscut (o viurem, amb tota
seguretat): fa cinc dies que el nostre aranzel és ferm i estem a
final de mes. Les disponibilitats de tesoreria de l’empresa no per-
meten el pagament dels salaris i del nostre aranzel. Arriba per
als primers si nosaltres “renunciem”, encara que sigui tempo-
ralment, al cobrament del nostre aranzel. La nostra obligació
d’actuar amb la diligència i responsabilitat adequada d’un bon
administrador ens conduirà a la decisió d’esperar en el cobra-
ment del nostre aranzel i pagar els salaris dels treballadors, “in-
complint” la llei? Seguint el fil d’aquest exemple, quin element
és subjacent en la presa d’aquesta decisió en aquest sentit?
Només té sentit (econòmic) si tenim clara la consideració que
l’estat d’il·liquiditat pot ser temporal. Que es tracta d’una tensió
de tresoreria no estructural, que afecta, en un moment donat,
un grup de venciments de crèdits contra la massa. Aquest estat
d’il·liquiditat temporal s’hauria de poder acotar en un lapse de
temps escàs. En cas contrari, la il·liquiditat seria el reflex que els
comptes de resultats de la concursada dóna un resultat negatiu
i acabaria sent permanent, atès que el conveni no permet, per
si mateix, el canvi de signe de la suma de resultats, que només
depèn de las mesures adoptades pel deutor i que s’han de ma-
nifestar en el Pla de Viabilitat que proposi.
En els casos d’il·liquiditat temporal l’administració concursal
haurà d’acceptar el risc inherent a dita situació (tots els admi-
nistradors assumeixen part del risc, el concursal no hauria de ser
menys) i gestionar la mateixa amb la màxima diligència. La prò-
pia gestió de la crisi per part del deutor i del seu equip, amb el
suport de l’administració concursal, permetrà tot tipus d’acords
d’ajornament temporal de venciments que evitaran qualsevol
controvèrsia entre diferents creditors contra la massa que po-
gués derivar en una possible resolució judicial sobre la prelació
del pagament. Si els creditors continuen creient en el projecte
del deutor i valoren positivament la presència de l’administració
concursal com una major garantia, no hi hauria d’haver cap in-
convenient per arribar a determinats acords amb ells per asse-
gurar la continuïtat.
Podem plantejar-nos: fins a quin punt és diligent acceptar
aquest risc per part de l’administració concursal? El límit
del mateix seria la diferència entre el valor de liquidació
esperat de l’empresa concursada i la pèrdua màxima assu-
mida pel creditor. És a dir, que mai s’hauria d’acceptar per
part de l’administració concursal un import de crèdits contra la
massa superior a l’excedent entre el valor de liquidació de la
societat i l’import mínim que esperarien els creditors des del
moment que el deutor va decidir la presentació de concurs.
Per a casos en què el deutor pretengui la continuïtat, seria el 50%
de l’import dels seus crèdits (aplicant la màxima quitança permesa)1.

CCM < V1 – 50%MP
Podem “ajustar” la inequació anterior, atès que al Valor de li-
quidació esperat li haurem de sostreure prèviament els actius
que garanteixin creditors amb privilegis especials, i la massa
passiva afectada per la quitança només hauria de ser la for-
mada per creditors ordinaris i subordinats, amb la qual cosa la
fórmula s’hauria de corregir de la manera següent2:

CCM < V1 - APE-APG - 50%(AO+AS)
Què succeeix si, malgrat que el deutor tingui la intenció de con-
tinuar, l’administració concursal preveu que no podrà afrontar

el pagament dels creditors contra la massa i que es generaran
crèdits contra la massa i la impossibilitat de complir el conveni
i, per tant, existís una il·liquiditat permanent? L’administració
concursal no té altre remei que optar per la sol·licitud del
cessament de l’activitat per defensar la massa activa, i no
hem de témer per les conseqüències d’aquesta decisió.
Per a casos en què el deutor proposi la liquidació a l’inici, la de-
cisió sobre la sol·licitud del cessament de l’activitat ha de ser
una subanàlisi del cas anterior, basat igualment en la previsió de
tresoreria3:

∑CCMi + V1i < ∑FCi + V1j
És a dir, els pagaments que es generen per la continuïtat han
de ser inferiors a l’excedent de tresoreria que es genera grà-
cies a ella sempre que no s’apreciï el valor de liquidació. En
cas contrari, l’administració concursal ha de sol·licitar d’im-
mediat el cessament de l’activitat. L’administració concursal
ha d’advertir convenientment al deutor concursat que pren-
drà aquesta decisió en el moment que consideri oportú, que
no és altre que en el moment que aparegui la il·liquiditat i
que aquesta no es vegi compensada amb un increment del
valor de liquidació (entre el moment i i el moment j).
Queda clar, per tant, que una actuació diligent de l’admi-
nistració concursal no genera cap inconvenient en el paga-
ment dels crèdits contra la massa, perquè en el moment
que s’observi un estat d’il·liquiditat permanent o que la
continuïtat de l’activitat en liquidació no generi fluxos de
caixa suficients per atendre el pagament compensant els
diferencials de valors de liquidació, haurà de sol·licitar el
cessament immediat de l’activitat, amb la qual cosa s’hau-
ria d’eliminar la generació de nous crèdits contra la massa.

CONCLUSIONS:

– Cal que l’administració concursal disposi permanentment
d’una previsió de tresoreria per a tota la fase comuna des del
primer moment del concurs.

– L’administració concursal haurà de disposar ràpidament dels
plans de viabilitat i de les propostes de conveni en cas que el
deutor pretengui la continuïtat i propostes de pla de liquida-
ció si és el que pretén.

– Els crèdits contra la massa no han d’existir si l’administració
concursal actua diligentment.

– La funció d’intervenció, entesa com la firma de tots els paga-
ments que ha d’efectuar el deutor un cop declarat el concurs,
no té cap sentit.

I la més important:
L’aplicació del controvertit article 154 no genera proble-
mes a l’administració concursal si actua diligentment.

Xavier Domènech
Economista Administrador Concursal

1 Descripció de variables: V1: valor de liquidació esperat; MP: massa passiva.
2 Descripció de variables: APE: creditors amb privilegi especial: APG: creditors amb

privilegi general; AO: creditors ordinaris; AS: creditors subordinats.
3 Llegenda: V1i: valor de liquidació net esperat en el moment i del concurs, iden-

tificat com qualsevol moment de la fase comuna. V1j: valor de liquidació net es-
perat en el moment j del concurs, identificat com qualsevol moment de la fase
de liquidació. De fet, V1t seria una funció del temps. Dependrà de cada una de
les empreses i situacions perquè es determini la seva forma. Pot ser creixent, per
la possible incorporació d’actius reintegrats a la massa. Pot ser decreixent, en cas
que l’empresa en funcionament tingui molt més valor que l’empresa sense acti-
vitat. També pot ser decreixent per la depreciació d’existències peribles. Fci: Fluxos
de caixa generats per l’activitat, en elmoment i (a efectes de comparació).
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Auditoria de Sistemes d’Informació
QUÈ ÉS L’AUDITORIA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ?

La informació que utilitzen les organitzacions ha esdevingut un
actiu real de l’empresa, com els stocks o els actius immobilit-
zats. El 80% de la informació de què disposa una organització
es troba en els seus sistemes informàtics. 

A causa de la seva vital importància per al funcionament de
l’organització, existeix l’Auditoria de Sistemes d’Informació.

Per assolir una millor productivitat empresarial, els responsa-
bles dels sistemes que utilitzen els diferents departaments o
àrees de negoci han de conèixer els riscos derivats d’una gestió
inadequada de sistemes i els beneficis generats per una gestió
òptima.

L’auditoria de sistemes d’informació (també anomenada audi-
toria informàtica) és una branca de l’auditoria l’objectiu de la
qual és realitzar un examen crític amb el fi d’avaluar l’eficàcia i
l’eficiència d’una empresa en l’àmbit de les tecnologies de la in-
formació. 

En altres paraules, és la verificació de controls en el proces-
sament de la informació, desenvolupament de sistemes, ins-
tal·lació i manteniment amb l’objectiu d’avaluar la seva
efectivitat i presentar recomanacions encaminades a corregir
les deficiències existents i millorar-les.

Per dur a terme les auditories informàtiques s’utilitzen estàndards
internacionals com el CoblT de ISACA, l’ISO 27001 i el CIS.

OBJECTIUS GENERALS DE L’AUDITORIA INFORMÀTICA

Els principals objectius que persegueix l’auditoria informàtica
són els següents:
– Buscar una millor relació entre cost i benefici dels sistemes

d’informació que opera l’organització.
– Incrementar la satisfacció dels usuaris dels sistemes d’infor-

mació.
– Assegurar més integritat, confidencialitat i fiabilitat de la in-

formació mitjançant recomanacions de seguretat i controls.
– Conèixer la situació actual de l’àrea informàtica i les activitats

i esforços necessaris per aconseguir els objectius proposats.
– Seguretat de personal, dades, hardware, software i instal·la-

cions.
– Suport de funció informàtica als objectius de l’organització.
– Minimitzar existències de riscos en l’ús de tecnologia d’infor-

mació.
– Avaluar la dependència dels sistemes i les mesures adoptades

per garantir la seva disponibilitat i continuïtat.
– Analitzar la garantia de qualitat dels sistemes d’informació.
– Analitzar els controls i els procediments, tant els organitzatius

com els operatius.
– Verificar el compliment de la normativa i la legislació vigents.

RAONS PER EFECTUAR UNA AUDITORIA INFORMÀTICA

– Augment considerable i injustificat del pressupost de l’àrea
de Sistemes.

– Desconeixement en el nivell directiu de la situació informàtica
de l’organització.

– Falta total o parcial de nivells de seguretat lògics i físics que
garanteixin la integritat del personal, equips i informació.

– Descobriment de fraus efectuats a través dels sistemes infor-
màtics.

– Falta d’una planificació informàtica.
– Organització que no funciona correctament, falta de políti-

ques, objectius, normes, metodologia, assignació de feines i
una administració adequada dels recursos humans.

– Descontentament general dels usuaris per incompliment de
terminis i mala qualitat dels resultats.

– Falta de documentació o documentació incompleta de siste-
mes que relleva la dificultat d’efectuar el manteniment dels
sistemes en producció.

Julio Ardita i Víctor Montero
Horwath Auditors de Sistemes d’Informació

BREUS

El passat 7 de maig es va publicar al diari oficial de la
Unió Europea la recomanació de la Comissió, amb
data 6 de maig de 2008, relativa al control de qualitat
extern dels auditors legals i les societats d’auditoria
que verifiquen els comptes de les entitats d’interès
públic. Aquesta recomanació intenta aprofundir en
determinats aspectes de control de qualitat i, sobre-
tot, definir un plantejament coordinat dels controls
de qualitat dels diferents països de la Unió.

La COMISSIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEES va pu-
blicar el passat 5 de juny de 2008 una recomanació
sobre la limitació de la responsabilitat civil dels auditors
legals i les societats d’auditoria. Aquesta recomanació
fixa tres mètodes perquè cada Estat membre estableixi
aquesta responsabilitat limitada, que són: a) fixar una
quantitat màxima o una fórmula per determinar-la, b)
fixar uns criteris perquè l’auditor sigui responsable dins
dels límits de la seva contribució al dany causat i c) es-
tablir un límit per acord mutu entre les parts, amb ne-
cessitat de revisió judicial i que quedi reflectit en la
memòria de l’empresa auditada.

És evident que la publicació d’aquestes recomanacions
fa encara més urgent la reforma de la llei espanyola
d’auditoria que, com tots sabem, ja ha complit la ma-
joria d’edat. No oblidem també que el termini de trans-
posició de la VIII Directiva era del 29 de juny de 2008 i
la llei espanyola d’auditoria ha d’estar en línia amb
aquesta norma.

El BOE del passat dimecres 25 de juny de 2008 incloïa
l’ORDRE EHA/1820/2008 de 19 de juny, mitjançant la
qual es publicava la convocatòria conjunta de les tres
corporacions d’auditors per a la realització de l’examen
d’aptitud professional per a la inscripció en el Registre
Oficial d’Auditors de Comptes. En aquest sentit, podem
esperar que l’examen teòric se situï sobre el mes de no-
vembre i el pràctic al voltant dels mesos d’abril-maig del
2009.
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Fa cosa de dos mesos, una emprenedora a qui admiro es va
prendre la molèstia de venir-me a veure per parlar d’una sub-
venció que, des del meu punt de vista, podria merèixer la seva
empresa. Després d’una interessantíssima (almenys per a mi)
conversa sobre l’estat del negoci i els seus reptes de creixement,
quan ja havíem estat capaces d’articular el projecte que justifi-
caria la subvenció i les partides d’assessorament a les quals es
dedicarien els diners, l’emprenedora, amb un interessant posat
reflexiu que he après a distingir, em va dir (perdoneu la literali-
tat): “¿Te importa si no la pido?”.

La primera botiga, oberta fa menys d’un any, paga les seves
despeses (sous, materials i consums, la segona hipoteca sobre
el pis) i fins i tot algun mes proporciona sou a l’emprenedora.
Si ella tingués els 70.000 € que pot arribar a gastar en el pro-
jecte subvencionable “pagaria el traspàs i l’acondicionament
d’un local que ja he trobat i que és perfecte”.

Cal aixecar-se i aplaudir les persones que, com ella, amb els
peus clavats a terra i una reflexió complerta sobre les seves pos-
sibilitats, les del seu negoci, les raons i la mesura del seu èxit,
es posen orelleres com els burros d’abans, es concentren total-
ment en la propera fita a aconseguir i apliquen oïda selectiva a
tot allò que els proposem per millorar o avançar més segures.

L’oïda selectiva, que a molts dels professionals de l’assessora-
ment ens resulta irritant, és sovint una virtut. “No escolta a
ningú” diem. Al contrari: escolta a tothom, però veu tan clar el
camí que té al davant i distingeix amb tanta nitidesa els obsta-
cles que es pot permetre ignorar tots aquells consells i opinions
aliens que, simplement, no apareixen en la seva visualització.

Si us incomoda massa sovint aquesta sensació, cal que us ar-
meu amb moltes dosis de paciència, una mica d’humilitat (mai
en tindrem prou, de cap de les dues coses) i acostuma a fun-
cionar fer menys afirmacions i més preguntes. Proveu a escoltar
el que us responen. No serveix de res dir-li a una emprenedora
que veu perfectament les pedres del seu camí com ha de treure
les del nostre. El nostre camí no és el seu, ella sap que nosaltres
no el veiem igual. Preguntar-li li farà explicitar coses, plantejar-
les de manera que ho puguem entendre i potser, pels seus pro-

pis mitjans en explicar les coses amb la lentitud de les paraules,
veure un punt mal enfocat.

Parlo d’emprenedors focalitzats. Com tots els éssers vius, s’e-
quivoquen. L’emprenedora de l’anècdota coneixia perfecta-
ment les seves capacitats i les del seu model de negoci. Molts
altres que troben assessorament encara no tenen prou expe-
riència, recorregut o saviesa per veure amb claredat el seu camí.
També tenen oïda selectiva i també caminen ràpidament cap a
l’èxit o cap al fracàs. El seu problema no és no escoltar, sinó no
conèixer les preguntes a les quals el bla bla de les persones que
intenten aconsellar-los pretén donar resposta.

Un conegut inversor privat diu que el pla d’empresa és un pro-
cés socràtic. És més important fer-se totes les preguntes, fer-
se-les de debò, que respondre-les. Massa sovint abusem de
l’extraordinària eina que és el pla d’empresa, tractant-lo com un
examen o un formulari. Si un equip emprenedor omple l’apar-
tat de producte amb 17 pàgines que inclouen gràfics i senten-
cia el pla de màrqueting amb tres línies vagues, compte! La
part important de l’exercici era, precisament, adonar-se que no
saben com vendran aquest producte que tant costa d’explicar!
Alerto els emprenedors i els acadèmics, assessors i amics que
tenen tracte amb emprenedors: no s’hi val a aplicar l’oïda se-
lectiva quan el que tenim al davant són preguntes.

Què hem après? Que no passa res si sembla que els emprenedors
no ens escolten; hem de seguir esforçant-nos per dir-los coses
que els despertin la curiositat i tinguin relació amb el camí cap a
l’èxit que ells s’han traçat. Que sí passa alguna cosa quan, com
a emprenedors, no tenim res a dir sobre alguna de les preguntes
que ens obliga a fer-nos el pla d’empresa. Que estar completa-
ment focalitzats en el negoci és bo, sempre que aquesta focalit-
zació inclogui una reflexió sobre la realitat, les nostres habilitats,
el mercat al qual ens dirigim i el que, històricament, hem estat ca-
paços d’aconseguir. Que no passa res per equivocar-nos o fracas-
sar, però que no ens podem permetre fracassar dues vegades
per no haver volgut empènyer els límits del que sabem.

Teresa Navarro
Cap d’Emprenedoria d’ACCIÓ CIDEM-COPCA

SESSIÓ  6
Dijous, 6 de novembre  de 2008               11.30 a 13.30 h.

“Hi ha una nova cultura 
d’emprenedoria?”

Coordinador: Sr. Fernando Campa, Universitat Rovira i Virgili

President: Sr. Feliu Formosa, director general de Caixa
d’Estalvis de Manresa

Ponents: Sra. Àngels Gil, professora titular de la Universitat 
Pompeu Fabra
Sr. Antoni Pont, president d’Honor de Borges
Sr. Ricard Huguet, soci director d’INVENIO learn.by.doing

SESSIÓ  13
Dijous, 6 de novembre  de 2008               16.00 a 17.30 h.

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

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

Ponents: Sr. Raimon Casanellas, president del Registre d’Eco-
nomistes Forenses (REFor)
Sra. Margarida Arderiu, gerent de Can Tiberi, SL



No
tic

iar
i d

e 
sa

lu
t

Agenda de la recerca en Economia de la Salut 
en la gestió dels Serveis Sanitaris
La recerca en serveis sanitaris és quelcom nou pel que fa a la
seva conceptualització, però un cop vist en detall, no és més
que un recull de camps de recerca relacionats amb la gestió sa-
nitària, la seva avaluació, la seva qualitat i la seva planificació.

El motiu pel qual avui dia té un cert renom o bé el motiu pel
qual s’ha definit el seu concepte, s’ha de buscar en l’evolució
dels sistemes de salut, en la seva professionalització, en la re-
volució dels sistemes d’informació que l’envolten i en la cons-
tatació que la demanda en serveis sanitaris significa un
creixement de costos que posa en dubte de manera seriosa la
sostenibilitat del sistema. 

Això es comença a fer evident els anys vuitanta als EUA, amb
les constatacions de la variabilitat de la utilització de recursos i
en la voluntat de posar transparència en l’assignació de recur-
sos en la prestació de serveis sanitaris. Al nostre país, la concep-
tualització del model sanitari català amb la separació de
funcions dins un model de sistema nacional de salut va fer que
la gestió de serveis sanitaris tingués un bon marc per desenvo-
lupar-se. Va ser des de l’economia de la salut, un camp que va
néixer en paral·lel al desenvolupament del ‘model català’, des
d’on es va marcar el ritme de l’avaluació en serveis sanitaris du-
rant un temps. Però de la mateixa manera que el mite del
model català s’ha anat diluint des de fa uns anys, s’ha demos-
trat que els grups i iniciatives en recerca en serveis sanitaris
també formaven part del mateix mite. Que això hagi estat així
es deu, principalment, a dues causes: el sistema no ha estat
transparent i no ha facilitat informació per tal que fos possible
l’avaluació del que el sistema estava fent; i al fet que tret de la
formulació inicial el sistema no ha volgut incloure l’avaluació
com a sistema de millora, de manera que el conjunt de profes-
sionals que fan recerca en serveis sanitaris no han tingut inci-
dència sobre els polítics ni, el que és més important, les seves
polítiques. De fet, els polítics i l’estructura del sector (van junts
i es retroalimenten) només han fet servir la recerca en serveis sa-
nitaris per incorporar iniciatives novedoses i ‘modernes’, però
no han tingut cap interès en avaluar la seva implantació i el seu
impacte en el temps. Com en altres àmbits, es tracta de tallar
cintes, d’inaugurar, però mai es mira enrere de manera crítica,
no fos cas que s’hagués de reconèixer que les coses no anaven
tan bé com s’havia anunciat.

L’efectivitat del sistema sanitari, la qualitat de l’assistència i la
seguretat clínica o bé la qualitat de vida relacionada amb la sa-
lut, són tots ells els camps on hem de treballar per millorar el
sistema. És clar que la primera tasca ha estat la millora de l’e-
fectivitat durant tots aquests anys i continuem lluny de tenir
eines per a la seva avaluació i menys, d’haver establert un sis-
tema d’avaluació acreditat i legitimat. Però més encara, estem
lluny de disposar de metodologia per a l’avaluació de la qualitat
(atenció centrada en el pacient i seguretat clínica) i ara ja no es
pot esperar més: si fa 20 anys va ser quan ens vam adonar que
no es podia seguir produint serveis a qualsevol preu i sense jus-
tificar la seva efectivitat, ara hem d’interioritzar que no es
poden prestar serveis sense assegurar la seva qualitat i que si bé
to err is human, no posar-hi remei és inacceptable.

És complicat saber què és més prioritari en l’agenda de la re-
cerca de serveis sanitaris: la clàssica efectivitat o bé la més no-
vedosa seguretat clínica. No crec que es pugui triar, les dues
línies no van en sentits oposats, possiblement ni tan sols són di-
ferents. S’ha de reescriure l’agenda i tornar a posar al capda-

munt l’efectivitat tot redefinint el concepte d’efectivitat amb
valors nous, que han de passar per posar el pacient com el cen-
tre de qualsevol decisió.

Però per poder fer aquest pas cal un requisit inexcusable, posar
l’agenda de la recerca en serveis sanitaris en l’agenda dels ges-
tors del sistema. Com a recerca per recerca, ja s’han fet coses
i hi ha grups i possiblement estès fet ponts per apropar la sen-
sibilitat d’economistes i epidemiòlegs en aquest terreny, però,
com ho fem per tal de tornar la recerca que fem a la societat?
Com transformem recerca en política sanitària? La sensació de
molts investigadors en serveis sanitaris és que els nostres clients
han desaparegut i no volen saber què estem fent. Com que
aquesta és una posició clarament victimista cal demostrar-la per
tal que no quedi en crítica buida. Però no és el cas, hi ha raons
que poden omplir-la sense dificultats, com el fet que les agèn-
cies d’avaluació de tecnologia s’hagin acabat finançant amb
recursos competitius de recerca i que els seus resultats siguin en
el termini d’execució i en la seva finalitat, recerca i no resposta
ràpida a necessitats d’avaluació. Un exemple clarificador ha
estat el fet que quan es mou tota una tendència per prioritzar
les llistes d’espera perquè generen problemes clars d’equitat i
de sostenibilitat, que aposta per establir uns criteris diferenciats
d’accés segons criteris socialment acceptables, els polítics no
resisteixen el debat i apliquen temps de garantia que no respon
a cap dels principis del debat, únicament al de no tenir pressió
política per prendre veritables decisions. Que no es coneguin els
costos del que es fa, de tenir cura d’un malalt de càncer, dels
parts o de qualsevol procediment quirúrgic o diagnòstic, sabent
que hi ha prou professionals que hi han treballat des de l’ava-
luació i la recerca, i no donar el pas per capitalitzar-ho com a
valor afegit del sistema, és –per buscar un adjectiu adient– gra-
tuït. De fet, hi ha molts exemples que fan que el victimisme
sigui, com a mínim, raonat.

Francesc Cots Reguant
Servei d’Avaluació i Epidemiologia Clínica de l’IMAS

Cap de Secció Unitat d’Avaluació de Serveis Sanitaris
Hospital del Mar

SESSIÓ  5
Dijous, 6 de novembre  de 2008               11.30 a 13.30 h.

“Els nous paradigmes
de les organitzacions
sanitàries”

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

Presidenta: Hble. Sra. Marina Geli, consellera de Salut 
de la Generalitat de Catalunya

Ponents: Sr. Francesc Moreu, conseller delegat de l’IDI 
i soci director de Moreu i Associats
Sr. Manel Peiró, vicedegà acadèmic d’ESADE
Sr. Manel Jovells, director general de la Fundació Althaia
Xarxa Assistencial de Manresa
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El Consell d’Europa va acordar, a març del 2007, que per al
2020 la UE hauria de reduir el 20% de les seves emissions de
gasos amb efecte hivernacle i incrementar en la mateixa xifra
l’ús d’energies renovables. Recentment, a gener del 2008, la
Comissió Europea va presentar una comunicació que proposava
diverses mesures per obtenir aquest objectiu.
Aquest document, que marcarà el debat europeu del canvi cli-
màtic durant els dos propers anys, fa propostes d’acord sobre
temes de gran valor estratègic. Sense ànim d’estendre’ns, al-
guns dels temes tractats són:
– Quins són els nous sectors coberts pel règim de comerç d’e-

missions.
– Quins són els plans de mesures urgents per reduir emissions

amb la major brevetat possible.
– Com sumaran esforços els països per controlar les emissions.
– Quin benefici aportaran aquestes mesures a la despesa ener-

gètica i al clima.
– Com afectarà la política econòmica europea i en el dia a dia

dels ciutadans.
– Com se sancionarà els països que incompleixen l’acord.
El seu desenvolupament estratègic comporta un fort compro-
mís per al govern d’Espanya i de Catalunya, així com empreses
i ciutadans.
L’informe Stern, encarregat pel Govern britànic i assumit per la Co-
missió Europea, detallava que estabilitzar les emissions de CO2 a
l’atmosfera entre 500-550 parts per milió té un cost de l’1% del PIB,
i que si no s’actua aquest cost pot ser entre el 5 i el 20% del mateix.
Pensant com es podia ajudar a complir amb tots aquests com-
promisos i estratègies, la Cambra de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Barcelona va tutelar la creació de la Fundació Empresa
i Clima (FEC) per donar resposta a les exigències que han d’a-
frontar les empreses davant el canvi climàtic. Es va presentar a
Barcelona el 20 de desembre de 2007, a la Llotja.
La Fundació neix amb l’objectiu de ser el referent per a les empreses
espanyoles davant les necessitats i dubtes originats per la nova nor-
mativa ambiental i pel canvi climàtic. La FEC sorgeix com a resposta
a demanda explícita dels empresaris davant aquests fenòmens i
com a resposta als diferents canvis legislatius i altres marcs legals
desenvolupats per l’administració espanyola, catalana i europea.
La FEC informa i assessora les grans, mitjanes i petites empreses
per afrontar la problemàtica i els reptes exigits per la normativa
ambiental i el canvi climàtic derivat tant del Protocol de Kyoto
com de la Unió Europea. La Generalitat de Catalunya va orga-
nitzar “la Convenció Catalana de Canvi Climàtic” amb partici-
pació de tots els àmbits de la ciutadania, on es va determinar
que es minimitzaria el 5,58% per al proper període 2008-12.
De forma transversal i a través d’eines com el Club Kyoto, la
FEC atén les necessitats jurídiques, tècniques i econòmiques
que puguin tenir els empresaris, i les relacions institucionals
amb les diverses administracions.
La FEC identifica i desenvolupa oportunitats de negoci derivats
del mercat de carboni. També executa directives i programes
per guiar les accions empresarials necessàries per millorar l’efi-
ciència en la reducció d’emissions.
Paral·lelament, difon les bones pràctiques empresarials enca-
minades a la mitigació i adaptació del canvi climàtic i vol con-
vertir-se en fòrum de debat i punt de referència.
Amb seu a Barcelona, el seu àmbit d’actuació és de caràcter
nacional. Tot i això, la pretensió de la FEC és la de crear i tancar
aliances amb col·laboradors internacionals, obrint així la seva
xarxa i projectant els seus reptes als cinc continents.
La majoria dels seus projectes es dissenyen sota el prisma de
l’assessorament, la formació, la consultoria legal, tècnica, eines

de desenvolupament i de màrqueting, coneixement anticipat
de les últimes tendències i iniciatives, treballant tant per a les
PIMES com per a les grans empreses, atès que els reptes sorgits
als quals ha de donar resposta afecten a totes les empreses.
La Fundació compta amb un equip de persones que reuneixen
experiència i coneixements per desenvolupar cada un dels pro-
jectes que emprendran des de la definició estratègica fins a la
seva posada en marxa, reunint no sols la visió operativa i tècnica
sinó, sobretot, la il·lusió necessària per obtenir els millors resul-
tats. És, doncs, una Fundació predisposada a donar i rebre.

Elvira Carles
Directora de la Fundació Empresa i Clima

Notícies d’interès
– Les empreses veuen en el canvi climàtic una raó per despertar

i aprofitar les modificacions que s’acosten amb visió de futur
(Cinco días 26-5-08).

– Espanya és el desè país que més paper recicla al món, el 85%
del paper consumit 5,7 Tm. El reciclatge evita l’emissió de 4,1
milions de tonelades de CO21 (Europa Press 30-5-08).

– L’economia verda pot estalviar 19.000 milions d’euros al Me-
diterrani, segons el banc europeu d’inversions (EFE 3-7-08).

– L’ONU adverteix que reduir el canvi climàtic és indispensdable
per al desenvolupament econòmic dels països més pobres.
Obertura del Consell Econòmic i Social ECOSOS (EFE 2-7-08).

Legislació
– La UE fixa objectius obligatoris per al reciclatge de residus (Eu-

ropa Press 17-6-08).
– El Parlament europeu estableix sancions penals per delictes

ambientals. La directiva dóna un termini de dos anys als estats
membres perquè facin els canvis pertinents en el seu ordena-
ment jurídic (Estrasburg 21-5-08).

Esdeveniments
– La Generalitat i la Diputació col·laboren en la lluita contra el

canvi climàtic. El pacte preveu la creació i l’organització d’un
espai de debat específic a la Convenció Catalana de Canvi
Climàtic sobre el món local (Sostenible 16-6-08).

Comissió d’Economia i Sostenibilitat
Hem treballat a tot ritme per poder presentar el document “El
canvi climàtic, l’economia i l’economista” abans de l’estiu, però
al tenir dificultats per treballar en conjunt amb el màxim de comis-
sions del col·legi, se’ns ha endarrerit, i amb l’acord de tots els
membres de la comissió que hi estem treballant ho hem deixat
per després de l’estiu. Esperem que us el podrem presentar abans
d’acabar l’any, després del vistiplau de la Junta del Col·legi i de
l’Oficina del Canvi Climàtic. La coordinació del grup de treball del
9è Congrés de Medi Ambient CONAMA porta bon ritme. Les 31
empreses molt interessades i amb 4 subgrups de treball, que els
representa una empresa, el treball va progressant. Nosaltres por-
tem “Intangibles de la RSC”. Si algú està interessat a participar-
hi, que ens ho comuniqui i li explicarem com va. El Congrés és la
primera setmana de desembre. Al llegir aquest informatiu estareu
tots molt animats, i amb piles carregades després de vacances, a
veure si es nota i com cada any us recordem que si voleu entrar
a la Comissió hi ha molta feina a fer, i sereu molt ben rebuts.

Marta Roca i Lamolla
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Neix la Fundació Empresa i Clima, amb l'objectiu d'acomplir 
el Repte Europeu del 2020
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1. OBLIGACIÓ DE SUBMINISTRAR INFORMACIÓ SOBRE
OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES (model 347)
Aquesta obligació ja existia però, entre d’altres, les novetats són:
– Les entitats asseguradores hauran de consignar, separadament

d’altres operacions, les d’assegurança, detallant l’import de les
primes cobrades i les indemnitzacions o prestacions satisfetes.

– Els obligats tributaris hauran de fer constar, separadament
d’altres operacions, els lloguers de locals de negoci, les re-
ferències cadastrals i els arrendataris.

– Les agències de viatge hauran de consignar l’import dels ser-
veis prestats als destinataris.

– Els obligats tributaris hauran de fer constar, separadament
d’altres operacions, els imports percebuts per les transmis-
sions d’immobles.

– Els obligats tributaris hauran de fer constar els imports supe-
riors a 6.000 € percebuts en metàl·lic de les persones o enti-
tats relacionades en la declaració 347.

2. OBLIGACIÓ D’INFORMAR SOBRE COMPTES BANCARIS,
PRÉSTECS I CRÈDITS
Les entitats dedicades al tràfic bancari o creditici hauran de pre-
sentar una declaració informativa anual referent a la totalitat
dels comptes oberts, identificació fiscal dels titulars, autoritzats
o beneficiaris, saldo a 31 de desembre i saldo mitjà corres-
ponent al quart trimestre de l’any, encara que no existeixi
retribució, retenció o ingrés a compte.
Dites entitats també hauran de presentar una declaració infor-
mativa anual sobre el saldo a 31 de desembre dels crèdits i
préstecs concedits i la identificació fiscal dels destinataris.

3. OBLIGACIÓ D’INFORMAR SOBRE VALORS, 
ASSEGURANCES I RENDES
Les entitats dipositàries de valors mobiliaris hauran de submi-
nistrar a l’Agència Tributària, amb una declaració anual, la
identificació fiscal dels titulars, a 31 de desembre de cada any,
d’accions i participacions en el capital social o fons propis d’en-
titats jurídiques negociades en mercats organitzats, número,
classe i valor. També respecte dels fons d’inversió.
Les entitats asseguradores hauran de presentar una declaració
anual informativa sobre els prenedors d’una assegurança de
vida indicant el seu valor de rescat a 31 de desembre, així com
de les persones beneficiàries d’una renda temporal o vita-
lícia a conseqüència de l’entrega d’un capital en diners, béns
mobles o immobles.

4. OBLIGACIÓ D’INFORMAR SOBRE EL LLIURAMENT 
DE XECS PER PART DE LES ENTITATS DE CRÈDIT
Les entitats de crèdit hauran de comunicar anualment la informa-
ció relativa als xecs que lliurin contra entrega en efectiu, béns,
valors o altres xecs, excepte els lliurats contra un compte bancari.
També hauran de comunicar sobre els xecs de valor facial supe-
rior a 3.000 € que abonin en efectiu.

5. OBLIGACIÓ D’INFORMAR SOBRE DETERMINADES 
OPERACIONS EN ACTIUS FINANCERS
Estaran obligats a presentar una declaració anual els fedataris
públics, les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva,
entitats bancàries i financeres, agències i societats de valors, inter-
mediaris financers, etc., sobre els intervinents en operacions en
actius financers, imports, dates i rendiments. També s’hauran
d’incloure les operacions i contractes que tinguin lloc fora del terri-
tori nacional i que es realitzin amb la intervenció d’intermediaris re-
sidents en territori espanyol o amb establiment permanent.
També hauran d’informar respecte de determinades operacions
amb participacions preferents i altres instruments de deute.

6. OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ RESPECTE DE 
DETERMINADES RENDES OBTINGUDES PER PERSONES 
FÍSIQUES EN ALTRES ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ 
EUROPEA
Les persones jurídiques i entitats en règim d’atribució de rendes
i les persones físiques en l’exercici de la seva activitat econòmica
que abonin o intervinguin en el pagament de les següents ren-
des, hauran de subministrar informació sobre:
– Els interessos satisfets, la remuneració per la cessió a tercers

de capitals propis, inclosos els rendiments derivats de la trans-
missió, reemborsament, amortització, canvi o conversió de
qualsevol classe d’actius representatius de la captació i utilit-
zació de capitals aliens i les altres rendes a què fa referència
l’article 25.2 de la Llei 35/2006, de l’IRPF.

– Les rendes obtingudes en la transmissió o reemborsament
d’accions o participacions en entitats d’inversió col·lectiva.                                

7. IDENTIFICACIÓ I RESIDÈNCIA DELS PERCEPTORS 
DE RENDES PERSONES FÍSIQUES RESIDENTS EN ALTRES 
ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA
Les persones o entitats que abonin o facin d’intermediaris en el
pagament de les rendes esmentades en el punt 6 anterior hau-
ran d’identificar el perceptor persona física i el seu lloc de resi-
dència, tant per contractes formalitzats abans de l’1 de gener
de 2004 com a partir de dita data. Es tracta de perceptors 
residents en un altre Estat membre de la Unió Europea.

8. OBLIGACIÓ D’INFORMAR SOBRE LA CONSTITUCIÓ, 
ESTABLIMENT, MODIFICACIÓ O EXTINCIÓ DE SOCIETATS
Els titulars dels registres públics hauran de presentar men-
sualment a l’Administració Tributària una declaració informa-
tiva sobre les entitats inscrites durant el mes anterior que hagin
efectuat alguna de les operacions assenyalades.

9. OBLIGACIÓ D’INFORMAR SOBRE OPERACIONS 
FINANCERES RELACIONADES AMB IMMOBLES
Les entitats que concedeixin o facin d’intermediari en la concessió
de préstecs, tant si són hipotecaris com si no, intervinguin en qual-
sevol altra forma de finançament de l’adquisició d’un bé immoble
o d’un dret reial sobre un bé immoble, hauran de presentar una de-
claració informativa anual relativa a dites operacions indicant:
– Identificació fiscal dels prestataris i dels prestamistes.
– Identificació fiscal dels intermediaris, si n’hi haguessin.
– Import total del préstec així com interessos i capital amortitzat

durant l’any.
– Any de constitució del préstec i duració.
– Indicació de si el destinatari de l’operació ha manifestat la

seva voluntat de dedicar l’immoble al seu habitatge habitual.
– Referència cadastral i valor de tasació de l’immoble.

10. OBLIGACIÓ D’INFORMAR SOBRE OPERACIONS 
INCLOSES EN ELS LLIBRES REGISTRE DE L’IVA 
CORRESPONENTS AL 2009
Els obligats tributaris que han de presentar les declaracions de
l’Impost sobre Societats, de l’IVA o de l’IGIC per mitjans telemà-
tics (en principi SA i SL) estaran obligats, a partir del 2009, a
presentar una declaració informativa per cada període de liqui-
dació de l’IVA (mensual o trimestral) o de l’IGIC.
Aquesta declaració contindrà les dades anotades en els
llibres registre fins l’últim dia del període de liquidació, i
s’haurà de presentar en el mateix termini establert per a la pre-
sentació de la corresponent liquidació.

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi

Obligacions de presentar declaracions informatives (RD 1065/2007)
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Productivitat mundial 2008
L’institut americà The Conference Board ha publicat al principi
del 2008 el seu informe anual sobre l’evolució de la producti-
vitat al món, “Performance 2008: Productivity, Employment,
and Growth in the World’s Economies”. Aquest informe cons-
tata que durant l’any 2007 la productivitat de les principals eco-
nomies va progressar lentament, d’acord amb la inèrcia palesa
des del 2005, i per sota de la seva tendència estructural de
mitjà i llarg termini. Als Estats Units el creixement de la produc-
tivitat del treball (producció per hora de feina) va ser de l’1,1%
(1% el 2006), mentre que a Europa i al Japó la pujada fou de
l’1,4% (1,7% i 1,3% el 2006, respectivament).
L’evolució de la productivitat nord-americana al llarg de l’exer-
cici 2007 va ser similar a la d’alguns països europeus, com per
exemple Alemanya i França. Només cinc estats del continent
europeu van registrar una taxa de creixement de la productivi-
tat superior a la dels Estats Units. Es tracta d’Àustria, Finlàndia,
Grècia, Irlanda i el Regne Unit. Aquest darrer palesà la pujada
més important de la Unió Europea-15, amb un ascens del
2,9%, fruit de l’increment important del PIB (3,1%) i del quasi
estancament de les hores de treball (0,2%).
Malgrat el reduït augment de la productivitat, s’ha de remarcar
que el nivell de PIB per hora treballada dels Estats Units és encara
el més elevat dels països desenvolupats. El 2007 es va situar en
52,10 dòlars, força similar al de França, Holanda i Àustria.
L’any 2007 Europa patí una moderació en l’augment de la pro-
ductivitat del treball, amb un increment de l’ocupació que s’ac-
celerava més enllà de la pujada de la producció. Cal destacar
que la manca de reformes en el mercat laboral i en el sector
serveis, i el fet que aquestes es duguin a terme tard i sovint a
mitges, alenteix la marxa de la productivitat. Un exemple
d’això és la Directiva sobre Serveis introduïda el 2006. A més,
això determina que l’evolució tendencial de la productivitat a
Europa (1,5%-2% d’increment anual) sigui més reduïda que
als Estats Units (2-2,5%), cosa que també s’explica pels impor-
tants progressos en la reestructuració de l’economia nord-
americana, via pujades de la productivitat en moltes activitats
terciàries a uns ritmes tan ràpids com a la indústria manufac-
turera. Per la seva banda, el Japó va continuar patint el 2007
un limitat dinamisme del PIB i de l’ocupació, així com del des-
tacat coll d’ampolla que suposa la lenta productivitat del sector
serveis.
Els nivells de productivitat en els països emergents són encara
molt baixos, situant-se en el 10%-40% del que tenen els Estats
Units. No obstant això, gràcies a què el gap salarial d’aquests
països és elevat el cost laboral per unitat de producte facilita un
avantatge competitiu, que en el cas de la indústria manufactu-
rera és tan baix que pot representar el 20% del nivell dels Estats
Units i el 25% del d’Europa.
En el cas de les economies que integren l’anomenat grup BRIC
(Brasil, Rússia, l’Índia i la Xina), el creixement mitjà de la produc-
tivitat ha anat experimentant una acceleració en els darrers
anys, des del 7,5% en el període 2000-05 fins al 7,9% l’any
2006 i el 8,3% l’any 2007. El panorama varia significativament
entre països en l’evolució i els seus factors explicatius. Així, l’in-
crement de la productivitat del treball va fluctuar entre el 0,3%
del Brasil i el 10,5% de la Xina. L’augment del PIB varià des
d’un 3% del Brasil a un 11,6% de la Xina, mentre que la crea-
ció d’ocupació cresqué des d’un 0,6% a Rússia a un 2,7% el
Brasil. En aquests països cal destacar un important canvi estruc-
tural, atès que les activitats de menys productivitat perden pes
específic a favor d’activitats de productivitat més elevada. Un
exemple és l’Índia, on s’està produint una recomposició entre
els sectors més grans de l’economia, palesant-se el pas des de
l’agricultura vers els dinàmics serveis, els quals estan liderant
bona part de la marxa del PIB.

En els darrers anys un dels canvis més significatius dels països
emergents és l’èmfasi que estan posant en les despeses en in-
novació. Tot i que les inversions en R+D i en tecnologies d’in-
formació i comunicació encara són, almenys, la meitat del nivell
que assoleix en les economies desenvolupades, la diferència
entre ambdós grups de països s’està reduint. La Xina i els països
centreeuropeus i de l’Est estan desenvolupant avantatges com-
petitius mitjançant canvis tecnològics, sobretot en la indústria
manufacturera, i innovacions en els mercats. Les empreses d’a-
quests països basen les seves estratègies de futur en la modifi-
cació de l’escala i la localització de les seves operacions, en la
potenciació de les capacitats de la seva mà d’obra, en la trans-
formació del mix dels seus productes i en el canvi de la seva es-
tructura organitzativa. Aquest és el model de competitivitat que
segueixen els grans grups multinacionals xinesos, centreeuro-
peus i dels Països de l’Est. Tot això reflecteix la intenció de com-
petir sobre la base de la capacitat innovadora i no només de
cost. Tanmateix, cal esmentar que, amb l’excepció de les tecno-
logies d’informació i comunicació a l’Índia, bona part de les ac-
tivitats terciàries dels països emergents encara palesen
capacitats limitades per a la innovació.
La reducció en les diferències de productivitat entre els països
desenvolupats i els emergents té importants implicacions sobre
el panorama competitiu mundial. Aquests guanys de producti-
vitat són temporals i no sostenibles, en la mesura que les eco-
nomies internes dels països emergents tenen pressions per
obrir-se més, assolint una major flexibilitat i dinamisme. D’altra
banda, davant de les transformacions econòmiques i empresa-
rials que estan registrant els països emergents en termes de
competitivitat, i, també, de la davallada prevista en l’evolució de
la força de treball en comparació amb el total de la població,
s’estima que les economies desenvolupades necessitaran incre-
mentar les seves taxes de creixement de la productivitat per
sobre del 2% anual en les properes dues dècades, per tal de
mantenir l’augment de la renda per càpita i sostenir els nivells
de vida del seus ciutadans.
En aquesta tessitura els Estats Units sembla que estan millor
posicionats que Europa i el Japó per aconseguir pujades de pro-
ductivitat superiors al 2% anual, atès que en el passat recent
han estat capaços de dur a terme les reformes necessàries. Cal
destacar, en aquest sentit, el paper de la innovació, particular-
ment en el sector serveis, i les importants inversions en tecno-
logies d’informació i comunicació, en ambdós casos amb ràpids
resultats en termes d’eficiència sobre el conjunt de l’economia,
cosa que no ha passat ni a Europa ni al Japó. Encara més, Eu-
ropa sembla que té grans problemes per transformar la inno-
vació i el coneixement en creació de llocs de treball més
productius, fins i tot a curt termini.
A mesura que tingui lloc la convergència entre els països des-
envolupats i els emergents, els dos grups de països hauran d’a-
frontar problemes per atraure treballadors amb talent que
siguin capaços de fer possible els avenços en productivitat. Val
a dir que aquests són fonamentals perquè la innovació i la pro-
ductivitat siguin claus en el creixement econòmic.
Les previsions per a l’any 2008 palesen un creixement de la
productivitat als Estats Units de l’1,7%, mentre que a Europa
s’espera un increment de l’1%. Una part substancial d’aquest
augment vindrà de les inversions en capital i en innovació,
materialitzats en canvis tecnològics, comportament i eficiència
del factor treball, i inversions en intangibles organitzatius –in-
cloent-hi l’estructura organitzativa, les aplicacions en tecnolo-
gies d’informació i comunicació i les estratègies de recursos
humans.

Àngel Hermosilla
Economista, responsable de la Secretaria Econòmica
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Quadern de navegació
NOVA VERSIÓ DEL MOZILLA FIREFOX

Més de vuit milions de descàrregues en 24 hores avalen l’èxit
de l’esperada nova versió del navegador hereu de Netscape i el
competidor més seriós a l’Internet Explorer de Microsoft.

Aquesta nova versió el converteix en el navegador més complet
dels que hi ha a la xarxa, fet que s’havia de notar després de la
profunda renovació a què s’ha sotmès, amb més de 15.000
canvis. Com a principals novetats destaca que permet obtenir
una adreça web (URL) només posant el títol de la mateixa en la
barra de direccions. També inclou avisos sobre l’accés a webs
que poden instal·lar virus a l’ordinador i una barra de navegació
’intel·ligent’ que ordena les pàgines més visitades. La interfície
gràfica s’ha adaptat a la pròpia de cada sistema operatiu: Win-
dows, GNU/Linux o Macintosh. A més, també s’ha renovat el
gestor de descàrregues, el sistema d’afegidura d’extensions i
complements (és capaç de detectar els complements instal·lats
en versions anteriors i actualitzar-los automàticament). En
aquesta versió han adequat la barra d’accés a cercadors (si-
tuada al marge superior dret del navegador) de tal manera que
es pot ampliar l’espai destinat a escriure els conceptes i paraules
que volem buscar a Internet. Una de les principals novetats és
que el programa, si es penja o es tanca malament, és capaç de
recuperar la informació de navegació que tenia en el moment
de produir-se l’error. I el que el fa actualment una opció seriosa
davant altres productes del mercat és que és molt més ràpid i
necessita molta menys memòria RAM no només comparant-lo
amb la seva versió anterior sinó també comparant-lo amb altres
navegadors actuals.

Es pot descarregar gratuïtament, en català, des de la pàgina de
SOFTCATALÀ (www.softcatalà.org) o també des de la web del
Projecte Mozilla a www.mozilla-europe.org/es

MICROSOFT DEIXA DE DISTRIBUIR EL WINDOWS XP

Només donarà suport tècnic a aquest sistema operatiu
fins el 2014

El passat dia 1 de juliol i, tal com
havia anunciat, el gegant informàtic
Microsoft ha deixat de distribuir el

sistema operatiu Windows XP,
després de 7 anys. Això vol dir
que des d’aquesta data, Micro-

soft no distribuirà aquest sistema operatiu però sí que en do-
narà suport tècnic fins l’any 2014.

Per tant, a partir d’aquesta decisió, l’únic sistema operatiu per
als PC’s de sobretaula o portàtils serà el Windows Vista, que ha
tingut una entrada complicada al mercat tot i que s’han venut

més de 140 milions de llicències. I és que aquest sistema ope-
ratiu presenta moltes variacions tant en versions com en la seva
interfície, fet que ha estat considerat “complicat i enrevessat”
per molts professionals del sector, que prefereixen continuar
amb l’XP.

La revista InfoWorld ha llançat una campanya de protesta per
la desaparició de l’XP: Save XP, a la qual ja s’han adherit més de
dos-cents mil usuaris (http://weblog.infoworld.com/save-xp/).
No deixa de ser curiós que si entre l’XP i el Vista han passat uns
7 anys, entre aquest i el proper sistema operatiu, de moment
anomenat Windows 7, Microsoft té la intenció de no esperar
tant de temps i ja ha fet públic que estarà disponible, segons
les seves previsions, el gener del 2010.

MÉS I MILLOR COBERTURA WI-FI A LA CIUTAT 
DE BARCELONA

Fa pocs dies que l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha presen-
tat el projecte “Wi-Fi Barcelona” que permetrà, un cop implan-
tat, multiplicar per 10 el nombre de punts d’accés gratuït a
Internet a les instal·lacions municipals. Mentre que en l’actua-
litat la ciutat presenta una oferta de 50 punts wi-fi, principal-
ment a les biblioteques, ara, amb aquest nou projecte,
s’estendrà aquest tipus de connexió als centres cívics, als casals
de barri, a les oficines d’atenció ciutadana, a pavellons espor-
tius, a espais culturals, mercats municipals i museus.

UN CÀNON QUE ENS AFECTA A TOTS

El Govern espanyol ha aprovat l’aplicació del nou cànon di-
gital que s’aplicarà de forma immediata als diferents pro-
ductes que facin servir memòria digital. Així, als CD’s se’ls
aplicarà un cànon de 0,17 euros per cada disc mentre que
en els DVD’s serà de 0,44 per cada unitat. El nou cànon es fa
extensible als telèfons mòbils i PDA (agendes electròniques)
amb capacitat de reproducció de continguts multimèdia (se’ls
aplicarà un cànon d’1,10 euros per unitat), als discs durs amb
un import de 12 euros per unitat i als dispositius reproductors
MP3 i MP4 (3,15 €). També afecta les unitats de gravació de
CD’s i DVD’s.

Podeu llegir el decret que regula aquest cànon a l’edició digital
del BOE (http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?colec-
cion=iberlex&id=2008/10443&txtlen=1000) i també teniu més
informació a http://todoscontraelcanon.es/

JA ES PODEN REALITZAR TRÀMITS ON-LINE AL PORTAL
REGISTRADORES

El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil, juntament
amb el servei de Certificació de Registradores, han presentat
un nou portal a Internet que té la voluntat de facilitar als usuaris
aquells tràmits administratius derivats del registre.

Els ciutadans, siguin professionals o no, podran presentar tot
tipus de documents als registres adscrits al portal i també con-
sultar l’estat de les seves tramitacions. Això sí, caldrà disposar
d’una signatura electrònica.

Departament d’Informàtica
del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Microsoft®                                                                                                 

™

Windows®xp
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Anàlisi i valoració del Pla General de Comptabilitat del 2007
La introducció del nou Pla General de Comptabilitat ha sacse-
jat el ritme de les empreses exigint un esforç de renovació en
formació i en noves eines informàtiques. En aquest àmbit, no
s’havien introduït novetats significatives des de fa 17 anys,
quan es va aprovar l’anterior Pla General de Comptabilitat per
la qual cosa no s’hi desenvolupava, per no ser habitual, la
comptabilització de determinades operacions, com la dels ins-
truments financers derivats, que cada vegada cobren més pro-
tagonisme en el món de les empreses. Però els canvis no són
tan sols de forma, sinó que es tracta de canvis de fons. En pri-
mer lloc, la comptabilitat canvia per assolir un objectiu con-
cret: el de ser útil als possibles usuaris de la informació
comptable. En aquest sentit el problema de les petites i mit-
janes empreses és que en la informació comptable no hi
veuen cap utilitat per prendre decisions, sinó només una càr-
rega costosa dirigida a liquidar l’impost sobre beneficis. No
obstant això, la qüestió és, millora la utilitat de la informació
comptable amb els canvis introduïts en el nou Pla General de
Comptabilitat?

En segon lloc, el nou Pla General de Comptabilitat canvia l’o-
rientació dels usuaris a qui es dirigeix, ja que els comptes anuals
ara volen ser útils bàsicament als gestors i inversors i no van
només dirigits a preservar el dret dels creditors, com era l’ob-
jectiu del PGC del 1990.

Ara, els comptes anuals seran cinc en comptes de tres ja que al
balanç, al compte de pèrdues i guanys i a la memòria, s’hi afe-
geixen l’estat de canvis en el patrimoni net, en el qual es fa una
anàlisi en detall dels canvis que afecten les partides del patri-
moni net de l’empresa, i l’estat de fluxos d’efectiu, obligatori
només per a les empreses que han d’utilitzar els models nor-
mals de presentació de comptes anuals, i que dóna el detall
dels tipus de cobraments i pagaments que han contribuït a ge-
nerar o a disminuir la tresoreria de l’empresa. Però tampoc el
balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria són els ma-
teixos que fins ara. En el balanç hi canvia l’estructura, la deno-
minació i la valoració d’algunes partides, en el compte de
pèrdues i guanys hi canvia la forma i s’inclouen partides deri-
vades de les noves formes de valoració i, finalment, la memòria
es fa molt més extensa que l’anterior.

Hem comentat que el nou Pla General de Comptabilitat intro-
dueix canvis de fons, i això vol dir que el que compta ara és el
fons econòmic, deixant de banda la forma jurídica. Per aquest
motiu, desapareixen del balanç totes aquelles partides que no
tenen una dimensió econòmica, com ara les despeses d’establi-
ment o les despeses a distribuir en diferents exercicis. En el ba-
lanç només hi apareixeran partides amb contingut econòmic i
es prescindeix d’aquelles partides únicament formals.

EL MARC CONCEPTUAL

Una de les novetats més importants del nou Pla General de
Comptabilitat és la introducció, en la seva primera part, del
marc conceptual, el qual dota de rigorositat teòrica el desen-
volupament comptable. En aquesta part del pla s’estableixen
les bases sobre les quals s’haurà d’elaborar la informació
comptable, acordant quins principis i requisits s’han de tenir
en compte per fer-la i es determinen els documents a través
dels quals s’ha de donar la imatge fidel del patrimoni, de la si-
tuació financera i dels resultats de l’empresa; la definició que
també fa dels elements que integren els comptes anuals,
actiu, passiu, patrimoni net, ingressos i despeses ens dóna

l’eina per saber sota quines circumstàncies reconeixerem ca-
dascun d’aquests elements, oferint així el punt de referència
necessari per fer-ho amb coherència. Un altre aspecte impor-
tant del marc conceptual és la definició dels diferents concep-
tes de les valoracions que s’utilitzen en les normes de registre
i valoració, la qual cosa aporta claredat a l’hora d’interpretar
les esmentades normes. En resum, el marc conceptual aporta
la perspectiva sota la qual s’han de determinar els criteris per
elaborar els comptes anuals i, per tant, en aquest aspecte
aporta una significativa millora de la qualitat de la informació
comptable.

LA VALORACIÓ DELS ELEMENTS DELS COMPTES ANUALS

La segona part del Pla General de Comptabilitat fixa les nor-
mes de registre i valoració d’una forma detallada per a cadas-
cun dels elements dels comptes anuals i ens dóna les eines
necessàries per determinar les circumstàncies sota les quals
s’ha de fer el reconeixement comptable i les valoracions, tant
en el moment inicial com, si s’escau, en moments posteriors al
seu reconeixement. Al mateix temps, especifica, en els casos
en què hi pot haver deteriorament, els valors de referència per
calcular-lo. 

Així doncs, ens trobem davant d’una normativa de valoració
molt més detallada de la que teníem fins ara, en la qual s’uti-
litzen una diversitat de valors que no s’utilitzaven en l’anterior
Pla General de Comptabilitat. La introducció del valor raonable
(una aproximació al valor de mercat) o el cost amortitzat per
valorar determinats tipus d’instruments financers sens dubte
milloren la qualitat de la informació que, d’aquesta manera,
esdevé més realista. Malgrat tot, l’opció del nou Pla General de
Comptabilitat de no permetre, de moment, valorar els immo-
bilitzats a valor raonable, limita l’aproximació de les valoracions
comptables a la realitat, especialment en èpoques de creixe-
ment dels preus.

En conclusió, podem considerar que la qualitat de la informació
dels comptes anuals millorarà amb l’adopció del nou Pla Gene-
ral de Comptabilitat, amb la introducció d’un marc normatiu
que estableix criteris basats en el fons econòmic per a l’elabo-
ració dels comptes anuals i nous criteris de valoració per alguns
elements. 

No obstant això, el nou Pla General de Comptabilitat no ha so-
lucionat importants carències, que allunyen el valor comptable
d’una empresa del seu valor de mercat, com és el reconeixe-
ment i la valoració d’alguns actius intangibles generats en la
pròpia empresa.

Finalment, l’adaptació del Pla General de Comptabilitat del
2007 tindrà conseqüències en la percepció dels agents externs
a l’empresa, ja que la imatge d’un analista pot variar amb els
canvis introduïts en les valoracions dels elements dels comptes
anuals, doncs tindrà efectes sobre els diferents indicadors com
ara els de rendibilitat, la qual cosa pot portar a una modificació
de les decisions dels inversors i, com a conseqüència, a una re-
distribució dels recursos del mercat, o bé sobre els indicadors de
solvència, en els quals les entitats financeres o els creditors
basen les seves decisions.

Magda Solà Tey
Professora del Departament d’Economia de l’Empresa

Universitat Autònoma de Barcelona
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Resolució, de 28 de març de 2008, de la Direcció General de Tributs,
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya,
sobre el tractament tributari de les separacions matrimonials dels
cònjuges casats en règim de separació de béns
PRIMER. ANTECEDENTS DE FET

A data 19 de desembre de 2007 la Direcció General de Tributs
(Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Ca-
talunya) va plantejar una consulta davant la Direcció General
de Tributs del Ministeri d’Economia i Hisenda amb motiu de la
disparitat de criteris existents amb relació al tractament tributari
que s’ha d’aplicar als supòsits de separació matrimonial dels
cònjuges casats en separació de béns.

El motiu de la consulta era determinar si resulta aplicable el su-
pòsit d’exempció establert en l’article 45.I.B.3) del Text Refós
de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes
Jurídics Documentats, en virtut del qual estan exemptes les
aportacions de béns i drets verificats pels cònjuges a la societat
conjugal, les adjudicacions que al seu favor i en pagament de
les mateixes es verifiquin a la seva dissolució i les transmissions
que per aquesta causa es facin als cònjuges en pagament dels
guanys en el seu haver.

Per una banda, trobem les sentències dictades pel TSJC (núm.
169/2000, de 4 de gener; 1412/2001, de 31 de desembre;
291/2002, de 4 d’abril; 1170/2003, de 14 de novembre;
1146/2004, d’11 de novembre i 254/2005, de 24 de març) en
què l’alt Tribunal, per una banda, considera aplicable el supòsit
d’exempció a la dissolució dels matrimonis en règim de sepa-
ració de béns i, de l’altra, qualifica d’aportació a la societat con-
jugal no solament aquella que té un contingut econòmic sinó
també la dedicació a la família i al treball per a la casa, de ma-
nera que inclou, per exemple, l’adjudicació de la meitat indivisa
de l’immoble que pertany a un dels cònjuges en pagament de
la compensació econòmica per raó del treball regulada en l’ar-
ticle 41 del Codi de Família de Catalunya.

D’altra banda, trobem el criteri de la Direcció General de Tri-
buts del Ministeri d’Economia i Hisenda que, per contra, nega
l’aplicació de l’exempció al·legant que l’exempció regulada en
l’article 45.I.B.3) del Text Refós de l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats no es pot
aplicar a comunitats de béns de cònjuges en separació de
béns, ja que es refereix a la societat de guanys. 

L’existència d’una comunitat de béns els integrants de la qual
siguin cònjuges en separació de béns és aliena al règim matri-
monial i, per tant, la seva constitució i la seva dissolució s’han
de tractar en l’Impost com qualsevol altra comunitat de béns
(consulta vinculant núm. V1318/05, de 4 de juliol).

Sí que reconeix, això no obstant, la no-subjecció a la modalitat
de Transmissions Patrimonials Oneroses prevista en l’article 32.3
del Reglament de l’Impost per als excessos d’adjudicació que es
posen de manifest amb l’adjudicació a un dels cònjuges de
l’habitatge habitual del matrimoni (consulta vinculant núm.
V0105/06, de 19 de gener).

Aquest criteri, el de la Direcció General de Tributs del Ministeri
d’Economia i Hisenda, ha estat recollit pel Tribunal Econòmic
Administratiu Regional de Catalunya, entre d’altres, en la reso-
lució de 19 de juliol de 2007.

SEGON. CRITERI DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS
DEL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA

Amb data 4 de febrer de 2008 la Subdirecció General d’Impos-
tos Patrimonials, Taxes i Preus Públics va emetre un informe en
resposta a la consulta que se li havia plantejat on qualifica d’e-
rroni el criteri que sosté el TSJC, atès que l’exempció regulada
en l’article 45.I.B.3) del Text Refós de l’Impost sobre Transmis-
sions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats no
afecta tots els matrimonis, sinó que es refereix expressament a
societats conjugals, cosa que pot incloure la societat de guanys
i qualsevol altre matrimoni el règim econòmic del qual sigui el
de societat conjugal, però en cap cas es pot entendre que
també hi són inclosos els matrimonis el règim econòmic matri-
monial dels quals és de separació de béns.

L’aplicació de l’exempció a matrimonis en règim de separació
de béns només podria realitzar-se a través de l’analogia, figura
regulada en l’article 4.1 del Codi Civil. 

Tanmateix, aquesta figura té en el dret tributari uns límits estrictes
fixats per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, de la Llei General
Tributària, l’article 14 del qual, titulat precisament “Prohibició de
l’Analogia”, disposa que: No s’admetrà l’analogia per a estendre
més enllà del seus termes estrictes l’àmbit del fet imposable, de
les exempcions i la resta de beneficis o incentius fiscals.

Afegeix, per si això encara fos poc, que el criteri del TSJC cons-
titueix un cas aïllat i que, tractant-se de sentències d’un Tribunal
Superior de Justícia i no del Tribunal Suprem, que mai s’ha pro-
nunciat en aquest sentit, no estableixen jurisprudència d’obligat
compliment.

TERCER. CONCLUSIÓ

D’acord amb el criteri establert per la Direcció General de Tri-
buts del Ministeri d’Economia i Hisenda, hem de concloure que:
1. L’article 45.I.B.3) del Text Refós de l’Impost sobre Transmis-

sions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats no
resulta aplicable a les transmissions i adjudicacions de
béns que s’efectuïn com a conseqüència de la dissolució
de matrimonis casats en règim de separació de béns.
Aquestes transmissions i adjudicacions de béns estaran sub-
jectes a la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses.
En cas que es tracti com a dissolucions de comunitat, sense
excés d’adjudicació, la tributació es produirà en concepte
d’Actes Jurídics Documentats.

2. En la dissolució de matrimonis casats en règim de separació
de béns es reconeix la no-subjecció a la modalitat de
Transmissions Patrimonials Oneroses prevista en l’arti-
cle 32.3 del Reglament de l’Impost per als excessos
d’adjudicació que es posin de manifest amb l’adjudica-
ció a un dels cònjuges de l’habitatge habitual del ma-
trimoni, i això sense perjudici de la tributació que
correspongui en concepte d’Actes Jurídics Documentats.

Carmen Calderón 
Departament Jurídic Guillén Bécares



Màster d’especialització 
tributària

Formació i perfeccionament 
per a l’exercici com a assessor fiscal

Dates: del 21 d’octubre de 2008 
a maig de 2009

Horari: de dilluns a dijous 
de 19.00 a 22.00 hores

Diploma de Postgrau 
en auditoria 
(edicions presencial, semipresencial 
i on-line) (conjuntament 
amb la Universitat Pompeu Fabra)

Dates: 16 d’octubre de 2008

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

Dates: 14 d’octubre de 2008

Cursos que organitza l’Aula d’Economia
amb relació al nou Pla General Comptable:

Curs d’especialització pràctica
en el nou Pla General 
Comptable i PGC PIMES
Dates: del 16 de setembre 
al 18 de novembre de 2008

Horari: dimarts de 10.00 a 14.00 hores

Programa d’especialització en
consolidació comptable segons 
el nou Pla General 
de Comptabilitat
Dates: del 2 d’octubre de 2008 
al 20 de gener de 2009

Horari: dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 hores

Cursos monogràfics sobre 
el nou Pla General Comptable

Primera implantació
Dates: 25 de setembre de 2008

Horari: de 18.00 a 21.00 hores

Treballem en grup / Aula d’Economia

Màsters, Postgraus i
cursos setembre/octubre 2008

Pàg. 36 Informatiu de l’economista núm. 122

Immobilitzat material 
i intangible, leasings i rentings
Dates: 2 d’octubre de 2008

Horari: de 18.00 a 22.00 hores

Instruments financers
Dates: 6, 9, 13 i 16 d’octubre de 2008

Horari: de 18.00 a 21.00 hores

Estat de fluxos d’efectiu i estat
de canvis en el patrimoni net
Dates: 21 i 23 d’octubre de 2008

Horari: de 17.30 a 21.00 hores

Existències, ingressos 
i moneda estrangera
Dates: 5 de novembre de 2008

Horari: de 18.00 a 21.00 hores

Passius
Dates: 10 de novembre de 2008

Horari: de 18.00 a 22.00 hores

Altres cursos:

Curs d’anàlisi i gestió 
d’inversions a l’empresa
Dates: 15, 16, 22 i 23 de setembre 
de 2008

Horari: de 18.00 a 22.00 hores

Gestió laboral per a PIMES:
nòmines, contractes laborals 
i Seguretat Social
Dates: 30 de setembre; 2, 7, 9, 14, 16, 21 i
23 d’octubre de 2008

Horari: de 9.30 a 13.30 hores

Programa de formació per a
economistes en actuacions
judicials
Dates: 2, 7 i 9 d’octubre de 2008

Horari: 16.30 a 21.00 hores



Amb aquest títol, la Comissió Unió Euro-
pea del Col·legi va organitzar, el 16 de
juny, un interessant debat que, moderat
pel catedràtic d’Economia Aplicada Dr.
Jordi Caballé, va comptar amb la partici-
pació del catedràtic d’Organització Econò-
mica Internacional, Dr. Francesc Granell i
de l’economista i politòleg, Dr. Xavier Fer-
rer, autor de la tesi doctoral La viabilitat
econòmica i política de la defensa europea
que va servir d’introducció al debat. Així,
el Dr. Ferrer va exposar l’abast de la tesi,
entrant de ple a la part descriptiva, detallà
l’evolució de la defensa europea fins a
l’actualitat, des de la Comunitat Europea
de Defensa fins al Tractat de Lisboa.
També analitzà i comparà les capacitat mi-
litars dels estats membres de la UE i dels

importants del món, des del vessant de les
forces armades i dels serveis d’intel·ligèn-
cia. Es valorà i es comparà la despesa en
defensa i el producte interior brut, des del
1960 fins al 2006, amb la finalitat d’analit-
zar l’evolució de la despesa en defensa
dels estats membres de la UE agregats, en
comparació amb la dels EUA i també amb
els estats importants del planeta. 

També s’analitzà la incidència de les varia-
bles econòmiques i socials en la despesa
en seguretat i defensa dels estat membres
de la UE, comparant-ho amb els EUA i
amb altres estats del planeta. 

A més, s’utilitzà un model de previsió
basat en la regressió lineal, per realitzar

una anàlisi predictiva de la despesa en de-
fensa de la UE i dels EUA i d’altres estats
importants del planeta. 

En aquest escenari, es constata l’existència
d’un model de comportament dels estats
membres de la UE, pel que fa a la despesa
en defensa. 

També es fa una anàlisi de correlació entre
les variables econòmiques, respecte de la
despesa en defensa. I, finalment, es deta-
llaren els objectius estratègics i els possi-
bles escenaris de la política de seguretat i
defensa a la UE i, en base a les anàlisis re-
alitzades, s’elaboraren les conclusions de
la tesi.

Per la seva part, el Dr. Granell exposà la
realitat actual de la defensa europea, de-
tallant les mancances estratègiques i mate-
rials, a més de fer la comparació amb la
realitat de les capacitats militars dels EUA
i d’altres parts del planeta, especialment
de la situació cada vegada més potent
dels estats emergents com la Xina i l’Índia. 
El Dr. Granell va fer una valoració de la
importància d’una veritable política de se-
guretat i defensa comuna per a la UE, ex-
posant les dificultats de seguretat i de
capacitat d’influir en el món, en el cas que
no sigui capaç d’avançar en la línia que es-
tablia la Constitució europea, rebutjada per
francesos i holandesos, o el Tractat de Lis-
boa, ara rebutjat pels irlandesos, i que deixa
penjat el futur de la UE en tant que actor
internacional per contribuir a la pau i la se-
guretat internacional.

Finalment, s’encetà un interessant i qua-
lificat debat en què hi van participar, a
més dels ponents, destacats col·legiats
com els senyors Francesc Raventós,
Anton Gasol, Gerard Palacín, Xavier Far-
rero, entre d’altres, que va elevar el co-
neixement de la defensa a nivell europeu
i mundial.

Xavier Ferrer
Secretari de la Comissió UE del Col·legi

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

La defensa europea davant 
els conflictes internacionals



Recomanacions respecte 
a la col·legiació dels graduats

El Reial decret 1393/2007 estableix en el
seu article 12.9 que quan es tracti de es-
tudis de grau que habilitin per exercir ac-
tivitats professionals regulades (la
professió d’economista ho és) “[...] el Go-
bierno establecerá las condiciones a las
que deberán adecuarse los correspondien-
tes planes de estudios, que además debe-
rán ajustarse, en su caso, a la normativa
europea aplicable. Estos planes de estudios
deberán, en todo caso, diseñarse de forma
que permitan obtener las competencias
necesarias para ejercer esa profesión. A
tales efectos la Universidad justificará la
adecuación del plan de estudios a dichas
condiciones”.

Les disposició transitòria quarta del mateix
Reial decret estableix: “A efectos de lo dis-
puesto en los artículos 12.9 y 15.4 del pre-
sente Real Decreto, serán de aplicación las
actuales directrices generales propias de los
títulos correspondientes, en lo que se refiere
a su denominación, materias y contenido
de las mismas, en tanto no se produzca la
aprobación por el Gobierno de las condi-
ciones que las sustituyan”.

És a dir, mentre el govern no aprovi les di-
rectrius específiques, els estudis de grau i
de màster que habiliten per a l’exercici de
les professions regulades i, per tant, per a
la professió d’economista, entre d’altres
hauran de complir els següents requisits:

a) Tenir idèntica denominació que les ac-
tuals llicenciatures que habilitin per a
l’exercici de la professió d’economista:
Estudis de Grau en Economia, Estudis
de Grau en Administració i Direcció
d’Empreses i Estudis de Grau en Cièn-
cies Financeres i Actuarials.

b) El seu pla d’estudis s’atendrà als Reials
Decrets pels quals s’estableixen els títols
universitaris i les directrius generals prò-
pies dels plans d’estudis de llicenciat en
Direcció i Administració d’Empreses, lli-
cenciat en Economia i llicenciat en Cièn-
cies Financeres i Actuarials (veure taula
al final del document).
Respecte aquest dos requisits, el Col·legi
promourà que la futura regulació de la
professió d’economista permeti la col·le-
giació de tots aquells graduats que
hagin cursat un determinat nombre de
matèries que es considerin que habiliten
per al desenvolupament de la professió
d’economista, independentment de la
denominació del seu grau.

Recomanacions respecte als títols de grau

Atès que la formació que es preveu proveir
als estudiants amb els títols de grau és bas-
tant generalista, es recomana que les Facul-
tats de Ciències Econòmiques i Empresarials
ofereixin un programa formatiu comú per a
totes les seves titulacions durant els primers
semestres dels plans d’estudis. L’oferta reco-
manada seria bàsicament la de dos títols de
grau en Economia i en Administració i Di-

recció d’Empreses. Cadascun d’aquests títols
de grau pot tenir una cert grau d’especialit-
zació en els seus últims anys d’estudi. Tot i
així, el nou disseny dels estudis universitaris
està pensat perquè l’especialització més
completa s’adquireixi amb el títol de màster.
L’objectiu del títol de grau en Economia
(ECO) ha de ser formar professionals ca-
paços de desenvolupar tasques de gestió,
assessorament i avaluació d’assumptes
econòmics, tant en l’àmbit públic com en
el privat, en l’empresa o en una altra ins-
titució econòmica.

L’objectiu del títol de grau en Administració
i Direcció d’Empreses (ADE) ha de ser for-
mar professionals capaços de desenvolupar
tasques de gestió, assessorament i avalua-
ció en les organitzacions productives, tant
en l’àmbit global de l’organització com en
qualsevol de les seves àrees funcionals:
producció, recursos humans, finançament,
comercialització, inversió, administració o
comptabilitat.

Tal com es desprèn de la similitud en els
seus objectius, els graduats d’ECO i ADE
són, en molts casos, intercanviables en el
tipus de tasques que acaben desenvolu-
pant dins de les organitzacions econòmi-
ques i productives.

S’hauria de vetllar especialment perquè, si
es proposen títols de graus addicionals a
aquests dos, això es faci responent a les
demandes objectives de l’entorn econòmic
i empresarial per un determinat perfil pro-
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Recomanacions que el Col·legi d’Economistes
de Catalunya entén que han de seguir 
els estudis de grau que habilitin per exercir
com a economista
En la declaració de Bolonya (1999) els ministres responsables de l’educació dels països de la Unió Europea es van fixar els següents
objectius referits a l’ensenyament superior:
a) Adoptar un model de titulacions basat en dos cicles: un de grau generalista però amb orientació professional que faciliti la inserció

laboral; i un cicle de postgrau amb una orientació d’especialització, investigadora o científica (Màster i Doctorat).
b) Establir el Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), que unifiqui la valoració de l’activitat acadèmica i que integri els en-

senyaments teòrics i pràctics amb les activitats acadèmiques dirigides i el volum de treball que l’estudiant hagi de realitzar.
c) Desenvolupar un sistema de titulacions fàcilment comprensible i comparable mitjançant la introducció del suplement al títol.
d) Promocionar la mobilitat per a estudiants, professors, investigadors i personal tècnic i administratiu a Europa.
e) Millorar la qualitat de les institucions mitjançant procediments d’avaluació i acreditació nacionals i supranacionals.
f) Promocionar l’educació i formació contínua al llarg de la vida professional.

Aquests principis han estat recollits en el marc legislatiu espanyol en la vigent Llei Orgànica d’Universitats (Llei 6/2001, de 21 de des-
embre, BOE 24/12/2001), modificada por la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, (BOE 13/04/2007) i de manera molt més específica
en el Reial decret 1393/2007 d’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. D’acord amb aquesta darrera norma, desapareixen
els catàlegs de títols i per tant les universitats tenen llibertat per dissenyar els estudis de grau que considerin més adequats. Aquests
nous graus hauran de ser verificats pel Consell d’Universitats, el qual els reenviarà a l’ANECA per tal que elabori l’informe preceptiu
d’avaluació. Els títols de grau passen a tenir 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) distribuïts en 4 anys de 60 crèdits ca-
dascun. Cada crèdit ECTS suposa unes 25-30 hores de treball per part de l’estudiant. D’aquestes hores de treball, seran lectives a l’aula
entre el 25% i el 35%.



fessional. Per tant, es desaconsellen aquells
títols que estiguin motivats només per la
voluntat de pervivència de les antigues Es-
coles d’Estudis Empresarials, les quals
poden desaparèixer com a conseqüència
del nou disseny del mapa de titulacions.

Recomanacions sobre continguts 
i matèries de les titulacions

Donats els lligams innegables entre els di-
ferents títols de grau en els àmbits de l’E-
conomia i l’Empresa, aquests haurien de
tenir unes matèries comunes, la majoria de
les quals haurien de ser cursades durant els
primers anys dels estudis. Aquestes matè-
ries formarien part del pla formatiu comú
dels diferents títols de grau. A continuació
s’enumeren aquestes matèries comunes re-
comanades, les quals es divideixen en els
següents grups:
a) Matèries bàsiques d’Economia i Empresa:

– Anàlisi Econòmica (Introducció a l’E-
conomia, Microeconomia i Macroeco-
nomia)

– Economia de l’Empresa
– Economia Espanyola i Mundial

b) Matèries instrumentals (que són aque-
lles que serveixen d’eines per ser utilit-
zades per altres matèries) i matèries
referides al marc jurídic de l’Economia i
l’Empresa:
– Matemàtiques
– Comptabilitat
– Estadística i Econometria
– Dret

A més a més d’aquestes matèries comunes,
cada títol de grau hauria de tenir unes ma-
tèries específiques del grau d’acord amb
les següents recomanacions:
Matèries específiques del grau d’Economia:
– Microeconomia Avançada
– Macroeconomia Avançada
– Economia Sectorial i/o Aplicada
– Economia del Sector Públic
– Història Econòmica
Matèries especifiques del graus d’ADE (que
són aquelles referides a les diferents àrees
funcionals de l’Empresa):
– Comptabilitat Financera i de Costos
– Direcció de Recursos Humans
– Direcció Financera
– Direcció Estratègica
– Direcció de Producció o d’Operacions
– Màrqueting i Comercialització

Recomanacions sobre coneixements
transversals

Anglès. La professió d’economista reque-
reix, com a conseqüència dels processos
d’integració econòmica internacional,
poder ser exercida en la llengua dominant
en el món econòmic i empresarial. 
Per tant, el graduat en les titulacions de
l’àmbit de l’Economia i l’Empresa hauria
d’acreditar un nivell elevat de coneixe-
ment i capacitat de comunicació en llen-
gua anglesa. Aquest nivell es pot adquirir
de diferents maneres no excloents:
– Mitjançant l’oferta de cursos d’anglès per

part de la Universitat.

– Mitjançant estudis d’anglès cursats pels
estudiants a altres centres educatius de
forma voluntària.

– Mitjançant classes de les matèries d’Eco-
nomia i Empresa impartides en anglès.

En tot cas, sigui quina sigui la via escollida,
el nivell d’anglès adquirit pels estudiants
hauria d’estar acreditat mitjançant una prova
realitzada abans d’obtenir el títol de grau.

TIC. Les modernes Tècniques d’Informació
i Comunicació (TIC) són una altra eina fo-
namental per als professionals de l’Econo-
mia i l’Empresa. 

El domini de les TIC també es pot adquirir
de diferents maneres: mitjançant cursos es-
pecífics de TIC o incorporant les TIC als
continguts de les matèries on aquestes tèc-
niques siguin necessàries.

Pràctiques professionals. Els plans d’es-
tudis haurien de contemplar sempre la
possibilitat de realitzar pràctiques profes-
sionals a empreses i institucions econò-
miques per part dels estudiants que així
ho desitgin. 

Les pràctiques professionals haurien de
tenir lloc els darrers anys dels estudis per
permetre així l’aplicació de les habilitats i
coneixements adquirits prèviament. 

Aquestes pràctiques són, a més a més, un
excel·lent instrument d’inserció laboral per
als futurs graduats.

MATÈRIES TRONCALS D’ADE I D’ECONOMIA (nombre de crèdits antics – NO ECTS)
S’hauria de posar èmfasi en què els estudis de graus contemplin com a mínim les matèries d’aquesta taula

MATÈRIES ADE ECON
Comptabilitat financera i analítica. Tècnica comptable amb relació a la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons durant un període 12 12
Comptabilitat general i analítica 9
Dret de l’empresa. L’ordenament jurídic/Introducció al dret 6 6
Economia de l’empresa 12 9
Economia espanyola i mundial. Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sector de l’economia mundial. Especial referència als aspectes sectorials 
i zones geogràfiques de l’economia espanyola 12 12
Estadística i introducció a l’econometria. Estadística descriptiva 12 12
Econometria. Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i formació dinàmica. Model d’equacions simultànies 9 9
Microeconomia. Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficàcia econòmica i teoria del benestar 12
Microeconomia. Estudi avançat 9
Macroeconomia. Model de determinació de la renda en una economia tancada. Els diners. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes 12 12
Microeconomia. Teoria del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficàcia econòmica i teoria del benestar 12
Macroeconomia. Estudi avançat 9
Matemàtiques. Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres 12 12
Direcció comercial. Decisions de política comercial 9
Direcció estratègica i política de empresa. Decisions que defineixen l’estratègia d’una empresa: combinació tecnològica, productes, mercats. 
Objectius a llarg termini i mitjans per assolir-los 9
Direcció financera. Selecció de projectes d’inversió en condicions de certesa i d’incertesa. Model de cartera de projectes. Estructura de finançament: 
mitjans i polítiques. El cost de capital: combinació risc-rendibilitat 9
Història econòmica d’Espanya i mundial 12
Economia aplicada 9
Economia del sector públic 9
TOTAL 135 144
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4 de juny

Dinar col·loqui: Agenda de la recerca en
Economia de la Salut en la gestió dels Ser-
veis Sanitaris, organitzat per la Comissió
d’Economia de la Salut, a càrrec de Fran-
cesc Cots, cap de la secció d’Avaluació Ac-
tivitats Assistencials de l’Institut Municipal
d’Assistència Sanitària.

5 de juny

Conferència sobre Preus de transferència:
un enfocament per a auditors, organitzada
per la Secció REA Catalunya, a càrrec de
Jordi Bech, economista i soci de JGBR Hor-
wath Advocats i Assessors Tributaris.

9 de juny

Conferència: Anàlisi d’Estats Financers sota
el marc del NPGC, organitzada per la Co-
missió de Comptabilitat, a càrrec de Rafael
García Almeda, economista, professor asso-
ciat del departament de Direcció i Control
Financer d’ESADE, consultor d’empreses, i
Magda Solà Tey, economista, professora
del Departament d’Economia de l’Empresa
de la UAB.

11 de juny

Jornada sobre Política monetària en temps
de turbulències financeres, organitzada per
l’Institut Universitari d’Estudis Europeus i el
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb
la col·laboració de l’Agència de Gestió d’A-
juts Universitaris i de Recerca i Education
and Culture DG.

16 de juny

Conferència sobre La defensa europea da-
vant els conflictes internacionals, organit-
zada per la Comissió Unió Europea, a
càrrec del Dr. Xavier Ferrer, economista i
politòleg, autor de la tesi doctoral “La Via-
bilitat Econòmica i Política de la Defensa
Europea”, i del Dr. Francesc Granell, cate-
dràtic d’Organització Econòmica Interna-
cional de la UB i director general honorari
de la Comissió Europea. Va moderar l’acte
el Sr. Jordi Caballé, president de la Comis-
sió Unió Europea.

17 de juny

Sessió temàtica sobre Novetats en la decla-
ració de l’Impost sobre Societats, organit-

zada per la Comissió d’Assessors Fiscals, a
càrrec de Joan de Figuerola.

18 de juny

Tertúlia: Pla de liquidació i informes tri-
mestrals de liquidació, a càrrec de Xavier
Domènech, economista i administrador
concursal, professor del curs d’administra-
dor concursal, organitzada per la Comis-
sió de Concursals i empreses en crisi. Va
moderar l’acte Melcior Viloca, economista
adminsitrador concursal, vicepresident de
la Comissió.

18 de juny

Jornada Tècnica: Cal aprofitar els mo-
ments de crisi?, organitzada per la Seu de
Girona del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya: Gestió de disseny i comunicació,
a càrrec de Gabriela Pinea, llicenciada en
Comunicació i Direcció Creativa; Reflexió
i pla de futur, Miquel Pintó, màster en
Màrqueting per ESADE, i Innovació en
valor, Miquel Àngel Oliva, enginyer en
Organització Industrial.
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Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades



19 de juny

Conferència: Open Innovation. La realitat
oberta de la innovació, un canvi de menta-
litat, organitzada per la Comissió Organit-
zació i Sistemes d’Informació, a càrrec
d’Esteve Almirall, departament de Sistemes
d’Informació d’ESADE Business School,
Josep M. Gallart, vicepresident de la Co-
missió OSI, i Sofia Paz, coordinadora de la
Comissió OSI.

2 de juliol

Presentació de la Memòria Socioeconòmica
de Barcelona 2007, organitzada per la Junta
de Govern del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec de la Sra. Rosa Virós,
presidenta del Consell Econòmic i Social
de Barcelona, Sr. Joan B. Casas, vicedegà
del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
Sr. Manuel Royes, delegat especial de l’Es-

tat al Consorci de la Zona Franca, Sr. Xa-
vier Trias, president del Grup Municipal de
CiU a l’Ajuntament de Barcelona, i Sr. Joan
Eugeni Sánchez, catedràtic de Geografia
Urbana de la Universitat de Barcelona.

3 de juliol

Roda de Premsa per a la presentació de
l’informe Situació Econòmica Primavera
2008 a càrrec d’Àngel Hermosilla, econo-
mista i responsable de la Secretaria Econò-

mica del Col·legi, i de Joan B. Casas, vice-
degà del Col·legi.

11 de juliol

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
setembre de 2008.
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Hemeroteca

El control interno 
del gasto público estatal
Autor: Ximena Lazo Vitoria

Editorial: Tecnos

En esta obra se
aborda, desde
una perspec-
tiva crítica, el
estudio del ré-
gimen jurídico
del control in-
terno del gasto
público en el
ámbito estatal.
Se analizan ex-
haustivamente
todas sus mo-
dalidades: la
tradicional fun-
ción interven-

tora o control preventivo de legalidad, el
control financiero y la auditoría pública.
Además, dada su importancia y rasgos sin-
gulares, se estudian separadamente el 
control interno de las operaciones de pri-
vatización, de subvenciones públicas, de
programas presupuestarios, y de equili-
brio presupuestario. También se examinan
los requisitos y límites de la contratación
de firmas privadas de auditorías para el
desarrollo del control interno del gasto
público.

El pressupost de Salut
Edició: CatSalut

Aquesta publicació
reflecteix l’acció del
Departament que
s’orienta envers el
reforç de l’atenció
integral de la per-
sona, prioritzant l’a-
tenció primària i la
comunitària, i també
l’atenció a la depen-
dència, la cronicitat

i la salut mental, amb la voluntat d’incremen-
tar la qualitat tècnica i la percebuda pels ciu-
tadans i l’equitat de l’assistència sanitària.

Novedades fiscales 
y contables del nuevo
PGC, PGC pymes 
y microempresas

Excel 2007

Análisis integral 
de empresas

Responsabilitat social
corporativa

El nuevo PGC 
en la práctica. 
Ejercicios y soluciones

Contabilidad de costes



Agenda Entitats col·laboradores

Agenda setembre 2008
ORGANITZA

• 15 de setembre 18.00 h A-1
Anàlisi i gestió d’inversions a l’empresa

• 16 de setembre 10.00 h FIATC
Curs d’especialització pràctica en el nou Pla Ge-
neral Comptable i PGC PIMES

• 25 de setembre 18.00 h 2n 6a
Cursos monogràfics sobre el nou Pla General 
Comptable

• 25 de setembre 18.00 h 2n 6a
Nou PGC-Curs monogràfic de primera implantació

• 30 de setembre 9.30 h A-1
Gestió laboral per a PIMES: nòmines, contractes 
laborals i Seguretat Social

• 17 de setembre 19.00 h Sala 
Conferència-Presentació del llibre: d’Actes
“Novedades fiscales y contables del nuevo PGC, 
PGC pymes y microempresas”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web 
del Col·legi

• 30 de setembre 19.00 h Sala 
Conferència: d’Actes
“McCain versus Obama, una elecció insòlita”
Inscripcions: mbel@coleconomistes.com 
o al telèfon: 93 184 26 49 (Mercè Bel) 

• 17 de setembre 14.15 h Sala 
Dinar-col·loqui: d’Actes
“L’economista davant la nova activitat d’assessor 
financer”

AULA 
D’ECONOMIA

COMISSIÓ DE
COMPTABILITAT
I ACCID

COMISSIÓ 
SENIORS

FÒRUM 
ECONOMISTES 
EN MERCATS 
FINANCERS
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