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Com ja és tradicional, l’Informatiu de l’Economista que teniu a les mans està reservat a informar-vos dels dos esdeveniments
més importants per a la nostra institució que tenen lloc el darrer trimestre de cada any. El primer és la Jornada dels Economistes, que
enguany ha celebrat la seva tretzena edició amb el sopar dels economistes, i el segon fou la celebració, el passat 18 de desembre, de la
II Assemblea anual de Col·legiats destinada a l’anàlisi i discussió del pressupost del nostre Col·legi per a l’any 2009.
Amb el lema de la Jornada dels Economistes d’enguany “Les Empreses i el futur de l’economia”, la Junta de Govern pretenia insistir,
davant l’actual situació de l’economia, en la necessitat d’estructurar un nou model de desenvolupament que es basi en les activitats pro-
ductives i que situï l’empresa en l’eix central de totes les actuacions i interessos a més de reivindicar l’esperit emprenedor i la figura de
l’empresari. Un altre aspecte que també ens vam plantejar és el de donar a la societat una imatge que els economistes no sols ens pre-
ocupen i entenem de temes d’economia general sinó també dels de l’empresa. 
Crec que vam aconseguir amb escreix els objectius que ens vam plantejar, no sols per les 23 sessions de treball que en el marc de la Jornada
es van celebrar, sinó també per la imatge que la Jornada va transmetre a la societat, l’ambient de treball que es va respirar, així com per
la satisfacció que es va copsar entre els assistents, ponents i coordinadors tant pel contingut de les sessions de treball com pels debats que
es van generar en les mateixes.
La Jornada acaba tradicionalment amb el Sopar dels Economistes, el qual combina un vessant lúdic amb el reconeixement a diferents
col·legiats i a la seva activitat en el terreny de l’economia. En aquest sopar, a més del reconeixement i homenatge als col·legiats que fa
més de 25 anys que ho són, del lliurament dels premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya, celebrem els actes
de nomenament de Col·legiats de Mèrit i/o d’Honor i lliurem els guardons de Reconeixement que el Col·legi atorga als col·legiats que
s’han distingit pel seu exercici professional enfront d’empreses o pel seu exercici com a professionals integrats en un despatx professional
i, finalment, reconeix als millors estudiants d’Economia o ADE de les Universitats Catalanes.
Com ja us vaig informar en l’editorial de l’Informatiu de l’Economista del mes de setembre, l’edició de la Jornada dels Economistes d’en-
guany ha estat dedicada a homenatjar el degà Artur Saurí i en el transcurs del sopar vam fer l’acte de nomenament de Col·legiat de Mèrit
a títol pòstum del Col·legi d’Economistes de Catalunya en presència de la viuda i de la seva família. No m’estendré més en aquest aspecte
ja que en anteriors informatius ja va quedar clar quins eren els motius així com la unanimitat de tota la Junta de Govern i de la professió
en rendir-li aquest homenatge que sempre s’ha merescut, però que per la seva estreta vinculació amb el Col·legi no havia estat possible.
El nomenament de l’Economista d’Empresa de l’any 2008 va recaure en el col·legiat Sr. Jorge Lasheras per la seva trajectòria pro-
fessional en una empresa del sector industrial Yamaha Motor España, desenvolupant càrrecs d’alt nivell a escala internacional, pel seu
lideratge en el procés de transformació i ordenació del sector de les dues rodes català i pel seu constant esforç per mantenir un contacte
estret i periòdic amb organitzacions i institucions de Catalunya, entre elles el Col·legi d’Economistes de Catalunya.
El Premi de Reconeixement al Despatx Professional d’Economistes de l’any 2008 va recaure en els col·legiats Sr. Agustí Jover, Sr.
Pere Lleonart i Sr. Marçal Tarragó, per les seves actuacions professionals en l’assessorament i consultoria en temes territorials i urbans
de la que són mereixedors d’un prestigi i un reconeixement, tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, aconseguint que cada vegada
més tinguem, com a professió, un reconeixement social i una participació professional en aquesta activitat, i facilitant la incorporació
de nous economistes a aquesta especialitat.
Finalment, en el marc del Sopar dels Economistes, la Junta de Govern va voler homenatjar i agrair a dos col·legiats que per la seva estreta
vinculació amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya no els és possible concedir-los els guardons i els reconeixements que estan establerts.
Al col·legiat Sr. Josep Maria Coma, la Junta de Govern li va voler agrair els seus 25 anys de col·laboració activa amb el Col·legi d’Economistes
de Catalunya, i reconèixer-li el mèrits demostrats en aquests 25 anys, tant des del punt de vista professional com de col·laboració amb el Col·legi
d’Economistes de Catalunya. Del col·legiat Sr. Valentí Pich, la Junta de Govern va voler agrair-li i donar-li suport en les tasques que està im-
pulsant com a president del Consell General de Col·legis d’Espanya en benefici de la professió i de la institució dels economistes d’Espanya.
La Junta de Govern també era conscient que la societat i molts col·legiats ens demanaven que féssim alguna cosa en relació a l’actual
situació econòmica. Vam creure més oportú mantenir l’estructura de la Jornada tal com estava prevista i organitzar amb posterioritat
tot un seguit d’actes per tal de donar a conèixer a la societat i als col·legiats quina és la visió i opinió del col·lectiu. Així, a principis
del mes de desembre vam organitzar, conjuntament amb l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica de Catalunya (l’APIEC),
un esmorzar de treball pel seu col·lectiu en què el Sr. Josep Lluís Oller els va parlar sobre “L’origen financer de la crisi”, posteriorment
el Fòrum dels Mercats Financers va organitzar un dinar per tractar el tema de la “Situació creditícia: conseqüències per a l’economia
i perspectives” a càrrec del Sr. Javier Pano, director de tresoreria de La Caixa; i finalment, el 3 de desembre, la Junta de Govern va or-
ganitzar la Jornada “El perquè de la Crisi: Causes i Solucions”, en la qual en quatre ponències, que trobareu resumides en aquest
Informatiu, es van analitzar la crisi immobiliària, la financera, la creditícia i l’econòmica.
El pressupost del Col·legi d'Economistes de Catalunya per a l’exercici 2009, que es va presentar a l’Assemblea de Col·legiats el 18
de desembre i que trobareu en les pàgines centrals d’aquest informatiu, recull les accions que la Junta de Govern s’ha marcat per acon-
seguir els objectius establerts en el seu programa de govern per a l’any 2009, així com també les despeses necessàries per afrontar la li-
quidació total de la compra del local, el pagament del ITP, i els interessos del crèdit hipotecari per fer front tant al darrer pagament de
la compra del solar com per a la compra del sobrant de vial a l’Ajuntament de Barcelona i per aquelles despeses concertades i que s’han
de realitzar al llarg del 2009 per a la construcció de la nova seu.
Finalment, comentar-vos que adjunt a aquest informatiu hi trobareu les conclusions de l’estudi sobre la Dimensió de l’Empresa Ca-
talana que ha coordinat i liderat el vocal de la Junta de Govern i president de la Comissió d’Economia Financera, Sr. Ferran Lemus, amb
la participació de 44 professionals (economistes, advocats, enginyers, etc.). Aquest estudi planteja tot un conjunt de mesures concretes,
tant de caràcter cultural com de caràcter legal, fiscal i professional, que han de facilitar la possibilitat de guanyar dimensió empresarial.
És tasca del Col·legi, amb la complicitat de l’Administració i d’altres institucions del teixit socioeconòmic de Catalunya, aconseguir que
aquestes mesures es duguin a terme en benefici tant de les empreses i de la societat catalana com en benefici de la professió.
Bon Nadal i feliç any 2009.

Joan B. Casas
Col·legi d’Economistes de Catalunya



El passat dia 6 de novembre el Col·legi d’E-
conomistes va celebrar la tretzena edició de
la Jornada dels Economistes que enguany,
emmarcada en un moment crític per a l’eco-
nomia catalana i espanyola, ha portat per títol
“Les empreses i el futur de l’economia”.

L’objectiu de la jornada ha estat tractar
aquelles àrees que donen mostra de la vin-
culació directa entre empresa i economia:
la innovació, la internacionalització, l’em-
prenedoria, l’empresa pública, l’empresa
familiar, el concurs de creditors, les alian-
ces estratègiques, la reducció de costos fis-
cals, la gestió del lideratge de persones en
les organitzacions, la reforma comptable,
els nous sectors empresarials com el sani-
tari, la factura electrònica, l’auditoria, el fi-
nançament i el sector de l’aigua.

En aquest sentit, el Col·legi d’Economistes
coincidint amb la Jornada dels Economis-

tes va fer públic un manifest per difondre
que “L’actual crisi financera no ha d’amagar
els veritables reptes de futur que té Cata-
lunya, que exigeixen actuacions decidides
i urgents” i que “El futur de l’economia ca-
talana passa per continuar sent un país
d’empreses, competitives i productives”.

Per al tractament directe o indirecte de
totes aquestes temàtiques empresarials, han
participat d’aquesta jornada al voltant de
cent vint-i-cinc ponents en un total de 23
sessions de treball, 20 a Barcelona, i les
tres restants, a Lleida, Girona i Tarragona.
En total, les quatre jornades han suposat la
mobilització de vuit-cents assistents d’arreu
de Catalunya.

La Jornada dels Economistes 2008 ha estat
inaugurada per Antoni Castells, conseller
d’Economia de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, Jordi

Nadal, professor d’Economia d’ESADE,
Ramon Roca, president de Ros Roca
Group, i Joan B. Casas, degà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.

El degà del Col·legi d’Economistes, Joan B.
Casas, va presentar la Jornada dels Econo-
mistes defensant la necessitat de treballar
en la competitivitat del nostre model pro-
ductiu com a via d’actuació per sortir d’a-
quest context de crisi econòmica. Segons
Joan B. Casas, “fins ara, la competitivitat
empresarial era convenient; en la situació
actual és imprescindible”. Per al represen-
tant dels economistes a Catalunya, el futur
passa per impulsar l’I+D, millorar les in-
fraestructures i disposar d’una administra-
ció amb recursos suficients. La intervenció
del conseller Castells va voler transmetre
confiança a l’auditori, afirmant que “les
mesures preses pel Govern permetran re-
soldre els problemes econòmics”. Per la
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seva banda, Jordi Hereu, alcalde de Barce-
lona, es va mostrar també optimista, ator-
gant confiança als assistents: “no tinc cap
dubte que superarem aquest moment”.
Després de la presència i la intervenció
d’ambdós polítics, el professor Jordi Nadal
va manifestar el seu desacord amb les po-
sicions anteriors, alhora que va mostrar la
seva preocupació pels dèficits d’ensenya-
ment a Catalunya. Finalment, Ramon Roca,
president de l’empresa internacional Ros
Roca Group, va ser el responsable de dur
a terme la conferència inaugural, aportant
la visió de cerca d’oportunitats en temps
de crisi: “en moments de crisi és quan sur-
ten els grans líders; hem de tornar a som-
niar i a tenir certes utopies”.

Al llarg de les sessions del matí, es van
abordar les temàtiques d’innovació a Cata-
lunya, la regulació i complexitat adminis-
trativa de l’empresa, la internacionalització

dels negocis, la reducció dels costos fiscals
per a la competitivitat empresarial, la nova
cultura d’emprenedoria, nous paradigmes
de les organitzacions sanitàries i la reforma
comptable.

Durant la tarda, i en la mateixa línia em-
presarial, les temàtiques que es van tractar
van ser la mesura i control de l’eficiència
en l’empresa pública, les estratègies indus-
trials en una economia global, el cost fiscal
de la successió empresarial, el finança-
ment com a element multiplicador del des-
envolupament empresarial, l’auditoria de
pimes, el concurs de creditors en temps
de crisi, oportunitats i reptes de les alian-
ces estratègiques, competir amb model de
negoci, gestió de l’empresa familiar, nova
llei de defensa de la competència, lide-
ratge i gestió de persones en les organitza-
cions del coneixement i, finalment, la
factura electrònica.

Les empreses i el futur de l’economia ha fet
realitat la fusió pretesa des del Col·legi d’E-
conomistes d’unir dos mons íntimament
vinculats que, per als economistes, mai
haurien de distanciar-se: les empreses i l’e-
conomia. En opinió dels economistes, més
que mai existeix la necessitat d’estructurar
un nou model de desenvolupament que
es basi en les activitats productives i que
situï l’empresa en l’eix central de totes les
actuacions i interessos. Igual que en altres
moments de la nostra història, en unes cir-
cumstàncies com les actuals l’empresa ha
de ser la protagonista del procés de trans-
formació que estem vivint i de l’inici d’un
nou cicle econòmic més positiu, especial-
ment si tenim en compte l’escassetat d’un
factor tan essencial per a l’èxit d’un país
com és l’emprenedor i, alhora, l’empresari.

Després d’aquesta intensa jornada de tre-
ball, el Sopar dels Economistes va signifi-
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car la celebració final de la tretzena Jor-
nada. El sopar i tota la Jornada va estar de-
dicat a la memòria del degà Artur Saurí,
recentment traspassat, i que fou l’impulsor
i director de totes les edicions de la Jor-
nada dels Economistes. Per aquests mèrits
i d’altres que va glossar en el sopar el
col·legiat d’honor Sr. Francesc Cabana, la
Junta de Govern va acordar concedir a
Artur Saurí el reconeixement pòstum de
col·legiat de mèrit. 

En el sopar dels Economistes, com en al-
tres anys es va emmarcar també l’acte de
lliurament de diferents premis en reconei-
xement a les diferents actuacions en matè-
ria econòmica a Catalunya. Així, es va
atorgar la distinció d’Economista d’Em-
presa de l’any al Col·legiat Sr. Jorge Las-
heras, president del Grup Yamaha Motor
España, que en el moment de rebre el
premi va aportar un punt d’optimisme, afir-

mant que no hem de deixar mai de lluitar;
Lasheras va dir haver viscut tres crisis al
llarg de la seva vida i “de totes se’n surt, el
que és important és no deixar de fer les
coses ben fetes”; el Premi de Reconeixe-
ment al Despatx Professional d’Economis-
tes de l’any va ser atorgat als col·legiats Sr.
Agustí Jover, Sr. Pere Lleonart i Sr. Marçal 
Tarragó; el Premi de Reconeixement al mi-
llor currículum universitari es va concedir
a totes les candidatures presentades, atès
que, tant per la nota assolida com per al-
tres mèrits, tots eren candidats dignes al
guardó; el Premi Joan Sardà Dexeus de la
“Revista Econòmica de Catalunya” a la mi-
llor trajectòria personal en la difusió de l’e-
conomia va recaure en el Sr. Agustí Sala,
periodista de la secció d’Economia d’“El
Periódico” i president de l’Associació de
Periodistes d’Informació Econòmica de Ca-
talunya, i el premi al millor llibre d’Econo-
mia i Empresa va ser per al llibre Economia
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Catalana: reptes de futur, editat pel BBVA i
la Generalitat de Catalunya.

Finalment, els membres de la Junta de Go-
vern, per una banda van voler agrair i reco-
nèixer públicament al col·legiat Sr. Josep
Maria Coma els seus 25 anys de col·laboració
activa amb el Col·legi d'Economistes de Ca-
talunya, ressaltant que en aquests 25 anys ha
sabut aglutinar un conjunt d’Economistes
que es dediquen professionalment a l’asses-
sorament fiscal i que conjuntament amb ells
han aconseguit oferir un programa de forma-
ció continuada i d’actualitat en matèria fiscal
que ha estat ben acceptat pels col·legiats. 

D’altra banda, va agrair i donar suport al
Sr. Valentí Pich, en les tasques que està im-
pulsant com a president del Consell Gene-
ral de Col·legis d’Espanya en benefici de la
professió i de la institució dels economistes
d’Espanya.
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L’actuació de la Jornada dels Economis-
tes per les quatre províncies catalanes
ha aplegat més de 800 economistes en
unes 24 sessions, cosa que suposa una
visió de pes contrastada de l’economia
catalana.

En definitiva, una jornada sencera i tres
sessions individuals a les diferents pro-
víncies de fora de Barcelona, dedicades a
abordar els àmbits de millora de l’econo-
mia actual; una prova més de la rellevàn-
cia que els economistes tenen i seguiran
tenint en el futur com a agents col·labo-
radors indispensables i necessaris per a
l’avenç i superació de la crisi financera i
estructural que estem vivint.

Elvira García
Departament de Premsa 

del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya



Coordinador: Sr. Miquel Barceló,
vicepresident de la Fundació B-Tec

La globalització de l’economia, la liberalit-
zació dels mercats, l’aparició de nous nu-
clis tecnològics, la transformació dels
sistemes productius en cadenes de valor
globals, la preeminència del coneixement
com a factor determinant de la competiti-
vitat d’una empresa o d’un país, el nou pa-
radigma digital que transforma la funció
de producció tradicional, etc., ens obli-
guen a pensar i a actuar diferent. Les em-
preses han d’aprendre a aplicar nous
models d’innovació.

La sessió dedicada a analitzar l’estat de la
qüestió de la innovació a Catalunya prete-
nia avançar en la millor comprensió de les
característiques principals d’aquests nous
models innovadors i en el coneixement de
com estem ara i què hauríem de fer durant
els propers anys a Catalunya.

El ponent Sr. Ramon Ollé, president execu-
tiu de la Business Engineering School de
La Salle, va emmarcar la seva intervenció
en la recent experiència de coordinador del
Pacte Nacional per a la Recerca i la Inno-
vació. Va afirmar que disposem d’un llibre

blanc magnífic de cara al futur i que ara cal
portar-lo a la pràctica, destacant algunes de
les condicions per fer-ho possible com el
finançament i la implicació de les empreses.

Per la seva part, els panelistes van donar la
seva visió de la innovació a Catalunya des
d’una perspectiva sectorial. El Sr. Vicenç
Aguilera, director de Recerca i Desenvolupa-
ment de FICOSA del sector de l’automòbil,
el Sr. Enric Banda, director d’Innovació i Medi
Ambient de La Seda de Barcelona del sector
químic, el Sr. Josep Tarragó, director general
de l’IRTA de l’agroalimentari i, finalment,
el Sr. Joan Parra, director del Centre Tecno-
lògic Leitat des de la seva funció de director
d’un centre tecnològic plurisectorial. En ge-
neral, hi va haver coincidència en què “no
hem fet bé els deures” i que “cal fer un gran
esforç”. Amb tot, es va posar de manifest
l’esforç que estan fent les empreses indus-
trials avui a Catalunya, amb alguns èxits no-
tables, però també que les actuals condicions
de la competència global ens obliguen a
treballar molt més de cara al futur.

L’ampli debat que va tenir lloc al final va in-
sistir en aquests aspectes i en concretar ac-

Pàg. 8 Informatiu de l’economista núm. 124

Sessions de treball 
de la Jornada dels Economistes 2008
La Jornada dels Economistes d’aquest any la configuren 23 sessions de treball, de les quals 20 es van celebrar a Barcelona
el dia 6 de novembre.

La sessió de la seu territorial de Lleida es va celebrar el dia 30 d’octubre, la de Girona, el 4 de novembre i la de Tarragona,
l’11 de novembre. Les sessions van ser organitzades conjuntament amb les facultats d’Econòmiques de Lleida, Girona i
Tarragona respectivament.

Sessió 1

Estat de la qüestió 
de la innovació a Catalunya



També es va produir una clara coincidència
en la sessió sobre la necessitat de reduir els
excessius tràmits burocràtics que l’empresa
ha de realitzar per complir amb la norma-
tiva, fet que va quedar palès amb exemples
reals, que en alguns casos van provocar la
sorpresa dels assistents. La tramitació elec-
trònica és condició necessària però no sufi-
cient per guanyar eficiència. Cal garantir
prèviament que s’hagin reduït el nombre de
tràmits i que no s’estigui demanant informa-
ció que ja té la pròpia Administració. En de-
finitiva, cal primer organitzar i després
digitalitzar, i no a l’inrevés.

Altres conclusions que es van extreure són
la necessitat que la reducció de càrregues
no es limiti al moment de la creació de l’em-
presa, sinó al llarg de tota la seva activitat ul-
terior, i que s’introdueixin llindars per als
requisits d’informació en funció de la di-
mensió de l’empresa, ja que les pimes són
les que suporten uns costos més elevats.

En resum, els ponents van demanar que es
creï una nova cultura de la simplificació i,
per això, cal que constitueixi una prioritat
de la política econòmica. L’èxit d’aquesta
política dependrà que hi hagi coordinació
entre administracions, col·laboració entre el
sector públic i el privat, sensibilització i im-
plicació dels agents socials. La simplificació
és una inversió a llarg termini però no fer-
la significa perdre competitivitat, capacitat
d’innovació i, en definitiva, capacitat de
creixement econòmic en el futur.
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cions necessàries per tal d’assumir els reptes
plantejats. En definitiva, la sessió es va moure
entre el repte i l’oportunitat, des del realisme
i la responsabilitat. No es tracta de repartir
culpes, sinó de posar-nos d’acord per treballar
per un nou model d’innovació que millori la
posició competitiva de les nostres empreses.

Sessió 2

La regulació, la complexitat
administrativa i l’empresa

Coordinadora: Carme Poveda,
economista de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona

La regulació és necessària per al funciona-
ment dels mercats, però si hi ha una des-
proporció notòria entre el costos d’aplicació
de la norma i l’objectiu que es persegueix,
s’està generant una ineficiència que redueix
la productivitat de les empreses i la compe-
titivitat de l’economia.

Durant la sessió es va produir un consens
general que la situació al nostre país no és
satisfactòria, tot i que des del 2007 s’ha co-
mençat a parlar i es percep una major sen-
sibilitat i preocupació per part de les
Administracions Públiques. De totes ma-
neres, el camí a recórrer és llarg ja que Es-
panya presenta un nivell de regulació i
burocratització més alt que la majoria dels
seus països competidors.

Per avançar en aquest camí és important
un canvi de cultura regulatòria. És a dir,
que a més de revisar la normativa existent,
es valori sistemàticament el cost de gene-
rar una nova norma adquirint l’hàbit de
treballar amb mètodes quantitatius (revisió
ex-ante).

Per parlar d’aquest tema vam comptar amb la
presència del Sr. Josep Martínez, director ge-
neral de Gestió Corporativa d’Abertis Infraes-
tructures, SA com a president; i com a ponents
amb el  Sr.  Arseni Gibert, director general de
Defensa de la Competència del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya; Sr. César Molins, director general
d’Aplicaciones de Metales Sinterizados, SA,
AMES; Sr. Enric Rius, assessor fiscal de la
CECOT i Sr. Gonzalo Solana, adjunt al presi-
dent i director d’Anàlisi i Estratègia del Con-
sell Superior de Cambres Oficials de Comerç,
Indústria i Navegació d’Espanya i expresident
del Tribunal de Defensa de la Competència.

Sessió 3

Impulsors en el futur 
dels negocis internacionals

Coordinadora: Sra. Maite Ardèvol,
gerent de l’Observatori de Mercats 
Exteriors d’ACC10 CIDEM/COPCA

La sessió va tenir un triple objectiu: analit-
zar les noves dimensions que està assolint



la globalització i les seves repercussions en
la dinàmica dels mercats i en les condicions
de competència, reflexionar sobre els nous
reptes en l’estratègia internacional i gestió de
l’empresa, i plantejar possibles respostes a les
noves demandes d’internacionalització i exi-
gències competitives a través de l’anàlisi de
nous models de negoci d’èxit internacional.

En referència al primer objectiu es van posar
en relleu els principals canvis de fons a l’e-
conomia global, tant pel que fa a la redis-
tribució i tendències del potencial econòmic,
com els derivats de la redistribució de l’ac-
tivitat econòmica i empresarial i de les noves
pautes de consum, analitzant la superposició
de l’actual crisi a aquestes noves dinàmiques
més profundes i estructurals. Després d’una
primera onada de globalització on predo-
minava la millora de la competitivitat bàsi-
cament enfocada en la reducció de costos,
i una segona onada més recent on l’objectiu
principal és l’accés a nous mercats amb clas-
ses mitjanes àmplies i creixents, actualment
s’ha entrat en una tercera fase de la globa-
lització consistent en una nova competència
global on ja estan inclosos els països emer-
gents, i on s’endevinen canvis de poder fi-
nancer, corporatiu i polític. En aquest context,
sorgeixen noves dimensions de competitivi-
tat, on adquireix especial rellevància la dife-
renciació i la qualitat, essent elements claus
la innovació i la creativitat, sense descuidar
la productivitat i el paper dels preus. Els ser-
veis i les tasques/activitats cada vegada són
més “comerciables” i la competència és crei-

xent, inclosos els segments de major qua-
lificació i valor afegit.

El paper de la innovació i la creativitat són
factors claus de la productivitat, tant des
del punt de vista de l’oferta (tecnologia)
com de la demanda (creativitat, anticipa-
ció/sintonia i noves preferències). Però no
és suficient, la relació de causalitat produc-
tivitat-internacionalització, posa de relle-
vància el paper del “learning by exporting/
investing abroad”, i obre el debat sobre el
grau d’implicació d’una massa crítica del
teixit productiu (“marge extensiu”), espe-
cialment important per a Catalunya.

Tots aquests canvis generen reptes i reque-
reixen canvis en l’estratègia internacional i
de gestió de l’empresa. El segon objectiu de
la sessió va ser exposar quins són aquests
reptes principals i com afrontar-los. En pri-
mer lloc, els nous processos d’expansió inter-
nacional, on destaca la importància del canvi
en la perspectiva d’expansió, des d’un pro-
cés d’internacionalització tradicional-gradual
al d’empreses “nascudes” o “renascudes”
globals, amb clara vocació internacional des
d’un inici. El segon repte plantejat és la gestió
de l’avantatge competitiu, que no ve donada
per la mera presència internacional, sinó per
la creació d’una veritable multinacionalitza-
ció: adaptant-se a cadascun dels mercats,
aprofitant les economies d’escala globals, op-
timitzant les localitzacions i gestionant el co-
neixement entre geografies. Un tercer repte
es troba en la gestió de la cadena de valor i
els processos de l’empresa, on és necessari
plantejar-se com augmentar l’eficiència de la
mateixa, és a dir, què haig de fer? (producció,
R+D, servei al client), a on? i com coordinar-
ho? i aprofitar els avantatges de transfor-
mar-se en una empresa en xarxa. El quart
repte està vinculat a la gestió global del ta-
lent, la seva captació, desenvolupament,
aprofitament i retenció. I per últim, la ges-
tió del model de negoci i la recerca de nous
models, consistent en la necessitat d’adaptar/
innovar el model de negoci per ser compe-
titiu internacionalment.

Amb relació a aquest últim aspecte, el ter-
cer objectiu de la sessió va anar dirigit a

plantejar possibles canvis en els models de
negoci, aportant anàlisis de diferents expe-
riències empresarials i de models de negoci
d’èxit internacional. Des de la perspectiva
de quina direcció seguir destaca la impor-
tància de sofisticar l’oferta del producte o
de les tasques, injectant grans dosis de co-
neixement i creativitat, dos dels paràmetres
que caracteritzen l’espai del quinari, per tal
de fugir de les polítiques competitives de
preus. Mentre que com fer-ho, es posa de
rellevància la necessitat d’encreuar els atri-
buts de la nostra oferta comercial per generar
noves possibilitats: cool hunting, disseny,
aliances creatives, venda consultiva, pen-
sament integrador, etc. Algunes empreses
estrangeres ja estan actuant en aquesta
línia, per exemple Nokia, Procter&Gamble
o General Electric i també empreses cata-
lanes com Laboratoris Esteve, Intercom o
“la Caixa”.

Per parlar d’aquest tema vam comptar amb
la presència del Dr. Joan Tugores, catedràtic
de la Universitat de Barcelona que va parlar de
les “Noves realitats i noves regles a la com-
petència global”; del Sr. Lluís Vives de Prada,
professor del Departament de Política d’Em-
presa d’ESADE, que va parlar dels “Nous
reptes en l’estratègia internacional i gestió de
l’empresa” i del Sr. Josep Aguilà, soci d’IOR
Consulting, SA, que va parlar dels “Nous
models de negoci d’èxit internacional.

Va presidir la sessió el Sr. Jordi Serret, direc-
tor executiu d’ACC10 CIDEM/COPCA.
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(tant des de l’aspecte normatiu, interpre-
tatiu i de complimentació) i la substancial
dispersió normativa, fan que el compli-
ment de les obligacions fiscals sigui com-
plexa i requereixi un esforç addicional al
que seria necessari. També es va fer refe-
rència al fet que, en molts de casos, les
diferències de regulació –malgrat que no
són rellevants per a l’Administració– en
canvi, dificulten i encareixen les tasques
d’interpretació i complimentació al con-
tribuent.

Un tercer factor de cost resulta del freqüent
poc rigor legal de les normes (fet que so-
vint es deriva de la pressió dels lobbies) i de
la poca estabilitat normativa que, a més de
l’esforç de constant posada al dia, impossi-
bilita l’existència d’antecedents administra-
tius i jurisprudencials en els quals sustentar
decisions sobre punts de difícil interpreta-
ció. Addicionalment, fa que el cost per liti-
giositat sigui molt elevat.

Finalment, es va fer molt d’èmfasi en el
cost derivat, directa o indirectament, de la
gestió dels impostos, que d’una manera
creixent s’ha traspassat al contribuent. Així,
cada cop és més alt el número de declara-
cions a presentar directament en forma te-
lemàtica, cada cop hi ha un major número
de sol·licituds d’informació, de requeri-
ments, d’inspeccions i de revisions parcials.

Dels fets anteriors es fa palesa la poca in-
cidència que el contribuent pot tenir en la
gestió dels costos fiscals, a part que la poca
estabilitat del sistema converteix en per-
versa una decisió que en el moment en
què el contribuent la va prendre era òp-
tima. En conseqüència, les línies d’actuació
van polaritzar-se en dos àmbits: en primer
lloc el polític, on cal treballar per aconse-
guir uns tipus impositius més conformes a
la situació actual, amb tipus més baixos i
amb una distribució de la càrrega entre im-
postos directes, indirectes i per seguretat
social d’acord amb la tendència europea;
és a dir, importància creixent dels impostos
indirectes sobre els directes i sobre les càr-
regues socials. La segona línia d’actuació
s’hauria de basar en una creixent implica-
ció de l’Administració amb els ciutadans,
facilitant-los les tasques de declaració, pro-
veint informació i interpretacions normati-
ves, reduint les revisions innecessàries,
principalment.

Per parlar d’aquest tema vam comptar amb
la presència del Sr. Narcís Serra, president
de la Caixa d’Estalvis de Catalunya com a
president; i com a ponents amb el Sr. José
Manuel de Bunes, inspector tributari en ex-
cedència i soci de Farnós-Franch Abogados
y Asesores Tributarios; el Sr. Javier Vila, as-
sociat d’Addvante Economistes i Advocats
i el Sr. Jesús Gascón, director general de tri-
buts del Ministeri d’Economia i Hisenda.
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Sessió 4

La reducció dels costos fiscals
com a component important
de la competitivitat 
empresarial
Coordinador: Sr. Antoni Mustera,
economista

Els costos derivats de la fiscalitat són un
component important de la competitivitat
de les empreses i que, sovint, condiciona
la seva implantació. En aquest context, en
el decurs de la sessió es van identificar i
analitzar com a principals costos fiscals la
pressió fiscal, la complexitat del sistema
espanyol, la poca seguretat jurídica i els
costos de compliment de les obligacions
fiscals.

Pel que fa a la pressió fiscal, quantificada
com a percentatge del PIB, Espanya estaria
alineada amb els principals països de la
UE, malgrat que nombrosos especialistes
la consideren superior tenint en compte
l’esforç fiscal que suporten els contribuents
si es considera els serveis rebuts.

El segon cost fiscal deriva de la complexi-
tat del sistema territorial i dels diferents
estaments que intervenen en la fiscalitat:
internacional, nacional, autonòmic, provin-
cial i municipal. En l’àmbit internacional és
especialment rellevant les diferències que
tenen lloc a nivell europeu, malgrat l’har-
monització que, teòricament, hi hauria
d’haver; en efecte, les diferències són
molt importants en l’Impost sobre Socie-
tats i, el que és menys comprensible,
també en l’Impost sobre el Valor Afegit.
Tornant a l’àmbit espanyol, les competèn-
cies que s’arroguen cada un dels àmbits

Sessió 5

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

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

La sostenibilitat del sistema sanitari passa
necessàriament per la sostenibilitat de les or-
ganitzacions sanitàries, que han de generar
recursos per reinvertir en el sector, motivar
i incentivar els professionals en la gestió, mi-
llorar la qualitat de servei, innovar i generar
valor afegit econòmic i social a la societat.

La realitat econòmica i social actual obliga a
reflexionar sobre quins són els nous para-



digmes i reptes de les organitzacions sani-
tàries, que alhora comporten noves exigèn-
cies, habilitats i coneixements per als gestors.
Els elements de debat es van centrar fona-
mentalment en la necessitat de plantejar un
nou equilibri entre generar valor i assegurar
la sostenibilitat en el context d’un nou con-
tracte social. Un nou contracte social que ha
d’anar acompanyat d’un contracte empresa-
rial vinculat a resultats, d’un contracte rela-
cional que clarifiqui el rol de cadascuna de
les parts i d’un contracte polític facilitador.
L’altre tema de debat va ser el de la neces-
sitat de superar “la “contaminació adminis-
trativa” en la gestió de serveis i recuperar el
valor de la gestió empresarial, tant en la ges-
tió operativa (dia a dia), com en la gestió
estratègica (a mitjà i a llarg termini), com en
la gestió de l’entorn polític (sinergies i alian-
ces). El model sanitari català, fruit d’una rea-
litat històrica, és un bon instrument per a
recuperar l’exigència i el compromís en la
gestió empresarial del sistema, amb una Ad-
ministració que actua com a garant i un sec-
tor de provisió de serveis que en el marc
d’una autonomia de gestió, capacitat de ges-
tió i innovació, regles de joc i transparència
en els resultats, revisa i dóna resposta als
nous paradigmes socials i econòmics de les
organitzacions sanitàries.

Per parlar d’aquest tema vam comptar amb
la presència de la Sra. Marta Segura, secre-
taria general del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya com a presi-
denta; i com a ponents am el Sr. Francesc

Per un costat que Catalunya disposa de les
condicions suficients i necessàries (talent,
formació, infraestructures, etc.) per poder
desenvolupar adequadament noves empre-
ses. També es va transmetre que les dificul-
tats per emprendre i per crear empreses
han existit sempre. Ara bé, on va existir
més debat, va ser sobre l’actitud de les
noves generacions envers l’emprenedoria
en particular i el futur en general. Una certa
preocupació es va manifestar respecte al
canvi de model econòmic, familiar i social
que s’està produint, i com serà el futur im-
mediat dels nostres fills.

Serà certa aquella dita popular: “els temps
canvien que és una barbaritat”.

Per parlar d’aquest tema vam comptar amb
la presència del Sr. Feliu Formosa, director
general de la Caixa d’Estalvis de Manresa,
com a president; i com a ponents amb la Sra.
Maria dels Àngels Gil, professora titular de la
Universitat Pompeu Fabra; el Sr. Antoni Pont,
president d’Honor de Borges i el Sr. Ricard
Huguet, soci director d’Invenio learn.by.doing

Sessió 7

La reforma comptable, millora
la qualitat de la informació
per a la presa de decisions?

Coordinadora: Magda Solà,
professora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona

L’adaptació al nou Pla General de Compta-
bilitat (PGC) ha introduït canvis importants
en la informació comptable, tant pel que fa
als seus objectius com als criteris de valora-
ció de determinades partides. La informació
comptable ha passat de tenir com a objec-
tiu ser útil als creditors al de ser útil als in-
versors i l’estructura dels comptes anuals ha
canviat en aquest sentit. Al mateix temps,
en el nou PGC s’han introduït canvis de
fons que repercuteixen en el reconeixe-
ment de les partides, que ara està en funció
del seu sentit econòmic i no de criteris ju-
rídics com s’assumia a l’anterior Pla General
de Comptabilitat; s’han introduït també
nous criteris de valoració, com ara el valor
raonable o el cost amortitzat en algunes
classes d’instruments financers. En aquesta
sessió s’ha qüestionat si els canvis introduïts
amb la reforma comptable repercutirien en
una millora de la qualitat per a la presa de
decisions dels diferents usuaris de la infor-
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Moreu, conseller delegat de l’IDI i soci di-
rector de Moreu i Associats que va parlar
sobre “Un model de segona generació
per a la gestió en l’àmbit de la salut i l’a-
tenció a l’autonomia”; Sr. Manel Peiró, vice-
degà acadèmic d’ESADE, que va parlar de
“Nous reptes per a la gestió empresarial de
les organitzacions sanitàries” i el Sr. Manel
Jovells, director general de la Fundació Al-
thaia Xarxa Assistencial de Manresa, que
va parlar sobre “El govern i la gestió de les
organitzacions sanitàries”

Sessió 6

Hi ha una nova cultura 
d’emprenedoria?

Coordinador: Fernando Campa,
professor de la Universitat Rovira i Virgili

La sessió pretenia veure l’estat actual de
l’emprenedoria a Catalunya, amb la idea
de detectar, si aquest fos el cas, si hi havia
una nova cultura emprenedora, si les con-
dicions actuals són més favorables per a
l’aparició d’emprenedors i si el perfil d’a-
quests era diferent. És per aquests motius
que disposàvem a la Taula de dos empre-
nedors amb un perfil d’edat diferent.

Durant la presentació dels ponents es va
poder veure que, tot i ser diferents les apro-
ximacions, la temàtica i la problemàtica
eren bastant comunes.

La necessitat d’innovar, de fer coses dife-
rents (o transmetent que són diferents), de
disposar d’equip i d’adaptar-se a les con-
dicions del mercat van ser mencionades
de forma repetitiva. Com a conclusions de
la sessió, en podríem mencionar bàsica-
ment tres.



mació comptable. La participació com a po-
nents de professionals amb diferents inte-
ressos en aquesta informació va posar en
evidència que la qualitat de la informació
comptable ha millorat amb els canvis intro-
duïts. No obstant això, alguns dels ponents
hi troben un excés de criteris subjectius,
que dificulten encara més la feina dels au-
ditors i, per altra banda, posen de manifest
que l’estructura dels comptes anuals, prin-
cipalment la del resultat d’explotació, que
inclou tot allò que es considerava extraor-
dinari en l’anterior Pla General de Compta-
bilitat, i els fluxos d’efectiu de les activitats
d’explotació, on s’hi barregen cobraments i
pagaments d’explotació amb, per exemple,
cobraments i pagaments per interessos, no
és l’adequada per a realitzar una anàlisi de
risc d’una empresa, ja que s’inclouen parti-
des que no són estrictament de la seva ac-
tivitat de tràfic. En conjunt els ponents fan
una valoració positiva de la reforma comp-
table però hi ha acord en què aquesta re-
forma hagués pogut arribar més lluny del
que ho ha fet en la millora de la qualitat de
la informació comptable. Per parlar d’a-
quest tema vam comptar amb la presència
del Sr. Josep Maria Rovira, director general
d’Endesa a Catalunya com a president; i
com a ponents amb el Sr. Jordi Casals, au-
ditor i soci de Faura-Casas Auditors-Con-
sultors; la Dra. Araceli Mora, catedràtica de
la Universitat de València; el Sr. Cosme 
Sagnier, director de Consolidació del Grup
Agbar i el Sr. Ramon Vidal, analista de Riscs
de la Caixa i professor d’ESADE.

Sessió 8

Mesura i control de l’eficièn-
cia a l’empresa pública

Coordinador: Sr. Pere Ruiz,
soci de Faura-Casas Auditors-Consultors

Tal com va recordar-nos el Sr.Guillem López,
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra,
la necessitat d’interrogar-nos sobre la lògica
de la intervenció pública sota la fórmula de
l’empresa pública planteja diversos punts
de vista: Quin és el seu objectiu? Es pot ava-
luar l’adequació de l’instrument utilitzat?
Estem en un àmbit administratiu o empresa-
rial? És millor una producció privada con-
certada o una producció pública directa? Si
la producció pública és l’adequada, les for-
mes jurídiques empresarials són millors
que les administratives tradicionals? Les fi-
gures empresarials creades pel sector públic
són realment una eina de gestió eficient, o
són només una fugida del dret administratiu
generant sospites de manca de fiscalització
i retiment social de comptes? Els mecanismes
de control tradicionals del sector públic són

els adequats per a aquestes formes jurídi-
ques? I, finalment, posats a empresarialitzar
l’activitat pública, no seria millor la privatitza-
ció directa del servei?

L’enfocament de la Sindicatura de Comptes
que va exposar la Sra. Montserrat Travé, audi-
tora supervisora de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, amb relació als mecanismes de
control de l’eficiència comporta essencial-
ment verificar si existeix la competència ade-
quada en l’adquisició dels recursos utilitzats
per portar a terme els objectius proposats,
cosa que implica el compliment del principi
de “transparència”, sense la qual difícilment
es pot garantir l’eficiència en la gestió dels re-
cursos públics. Es pot dir que la “transparèn-
cia” és a les entitats públiques el que és el
“mercat” per a les empreses de capital privat.

La conclusió rellevant que va exposar el Sr.
Diego Prior, catedràtic de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, és la necessitat d’utilitzar
i aprofundir en el disseny i anàlisi d’indicadors,
tant en el procés de l’establiment d’objectius,
com en el posterior control de la generació
de valor per les organitzacions públiques.
Per últim el Sr. Joaquim Vergés, catedràtic de
la Universitat Autònoma de Barcelona, va
constatar que malgrat que un dels princi-
pals objectius de les privatitzacions és el de
millorar l’eficiència de les fins llavors em-
preses públiques (entenent l’eficiència com
preus més baixos, o majors nivells de qua-
litat en la prestació del servei), els estudis
de què es disposa avaluant l’impacte de les
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pecífica, per a les actuacions industrials en
altres països.

Per parlar d’aquest tema vam comptar amb
la presència del Sr. Antoni Soy, secretari
d’Indústria i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, com a president; i com a po-
nents amb el Sr. Valentí Constants, primer
director de Desenvolupament Corporatiu
de Roca, el Sr. Albert Muñoz, director In-
dustrial de Simón, SA i el Sr. Xavier Pujol,
conseller delegat de Ficosa.

Sessió 10

El Cost fiscal de la successió
empresarial

Coordinador: Sr. Federico Merino,
economista assessor fiscal

Com a continuació de la sessió de l’any
2007, en què es va abordar, de forma gene-
ral, l’Impost de Sucessions i la seva proble-
màtica, tant en l’àmbit de Catalunya com
de les altres comunitats autònomes de l’Es-
tat, aquest any, s’ha volgut aprofundir en

l’aspecte concret de la successió empresarial.
Les empreses, com a fonts generadores de
riquesa i ocupació, mereixen una regulació
especial, amb la finalitat d’evitar que el canvi
generacional, bé per actes inter vivos o mor-
tis causa, posin en perill la seva continuïtat.
El Sr.Luis del Amo, secretari general del REAF,
va realitzar una exposició detallada de la
complexa i detallista regulació per a l’obten-
ció de beneficis fiscals, tant en donacions com
en successions. El Sr.Alfonso Vilà, vicepresident
de Foment del Treball, va exposar la incohe-
rència de l’impost de successions, la seva pres-
sumpta inconstitucionalitat vertical (per raó
de la composició del patrimoni) i horitzontal
(discriminació per territoris dins de l’Estat). El
Sr. Martí Carnicer, secretari general d’Economia
i Finances de la Generalitat de Catalunya,
va posar de manifest les mesures aprovades
per la Generalitat de Catalunya, que van en-
trar en vigor l’any 2008, amb la finalitat de
reduir l’impacte fiscal en les donacions entre
contribuents compresos en els grups 1 i 2.

Al final de les exposicions hi va haver un
intercanvi viu d’opinions entre els assis-
tents i els ponents.

Com a conclusió de la sessió podem indi-
car l’existència de dos corrents:
1er. El corrent que planteja que l’Estat esta-
bleixi un tipus mínim per a tots els territoris,
la consecució del qual es veu improbable.
2on. El corrent que planteja la necessitat
de suprimir l’impost o la seva reducció a
nivells testimonials.
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privatitzacions estan referits gairebé exclu-
sivament a indicadors relatius a l’eficiència
econòmica, sense abordar la qüestió dels
nivells de qualitat/eficàcia, ni la dels preus
aplicats als usuaris/clients. Va presidir la
sessió l’Il·ltre. Sr. Joan Colom, síndic Major
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Sessió 9

Estratègies Industrials 
en una economia global

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

En la sessió es va posar de manifest la ne-
cessitat que tenen totes les empreses, in-
cloent-hi les pimes, de tenir una estratègia
industrial adaptada a un món globalitzat.

Es va evidenciar que sempre s’han de con-
siderar totes les fonts d’aprovisionament i
producció possibles en aquest mercat glo-
bal, en especial les que encaixin amb els
mercats objetiu de venda de cada empresa.
Però també es va constatar que les empreses
no s’han de deixar enlluernar pels baixos cos-
tos laborals de molts països, sense considerar
el seu nivell de productivitat i el nivell forma-
tiu i d’habilitats (know-how) dels treballadors.

Uns costos laborals molts baixos poden em-
mascarar una falta de productivitat que pot
encarir sensiblement el cost final del pro-
ducte. A més, és important considerar tota la
resta de costos lligats a qualsevol actuació de
subcontractació o deslocalització: formatius,
logístics, de management, qualitat, control
i traçabilitat de la producció, d’expatriats, etc.

Es va fer especial menció a la importància
que té el factor humà i la seva formació es-



Així mateix va quedar manifesta la urgèn-
cia d’escometre la seva reforma, ja que
mentre s’estudien els canvis futurs la gent
es mor, i els hereus pateixen una tributació
desigual i gens equitativa.

Sessió 11

El finançament, element
multiplicador del desenvo-
lupament empresarial
Coordinadora: Àngels Roqueta,
economista, doctora en Direcció 
i Organització d’Empreses

La sessió va sotmetre a debat la influència
del sector financer com a element clau per
al desenvolupament empresarial. Després
d’anys d’optimisme, amb altes taxes de
creixement, augment del valor dels actius
immobiliaris i de l’endeutament de les fa-
mílies i de les empreses, ens trobem en un
nou escenari en les previsions econòmi-
ques. Hi ha molts indicadors que mostren
una davallada en el consum, les inversions
i el creixement econòmic.

Les conclusions de la taula van ser: la cons-
tatació de l’evolució negativa de la majoria
d’indicadors econòmics i empresarials en
termes de finançament i producció; el ni-
vell d’endeutament de les empreses no ha
estat correlacionat amb un nivell d’incre-
ment de producció proporcional i en ter-
mes sectorials és més acusat en termes de
construcció i immobiliari, les mesures
adoptades pel sector financer espanyol
com les provisions genèriques estan ac-
tuant com a compensadores de la situació
actual, en termes de finançament públic hi
ha un recolzament institucional a totes les
accions encaminades a afavorir el finança-
ment a llarg termini i per tant afavoridores
de les inversions estructurals, i respecte al
capital risc hi ha potencial de creixement
respecte les operacions que afavoreixen la
concentració empresarial i el relleu gene-
racional. 

Com a última qüestió hi va haver consens
en què estem davant d’una situació de re-
cessió financera i de reajustament dels pro-
cessos productius.

Per parlar d’aquest tema vam comptar amb
la presència del Sr. Jordi Ibern, director de
l’Àrea Control de Risc de “la Caixa”, el Sr.
Joan Carles Rovira, director general de l’Ins-
titut Català de Finances i del Sr. Enrique
Tombas, conseller delegat de Suma Capital
SGECR.
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Sessió 12

L’auditoria de pimes

Coordinador: Albert Prado, Audiequip, SL

La sessió va tractar l’auditoria de pimes en
el context actual de crisi econòmica i finan-
cera, d’implantació del nou PGC i la visió
que es té d’aquest tipus d’encàrrecs en
l’àmbit europeu.

La Sra. Cristina Gil, vicepresidenta de la
Secció del REA a Catalunya que va presidir
la sessió com a representant del REA, va
exposar que les pimes són el client més ha-
bitual del col·lectiu d’economistes auditors
i la nostra corporació professional està fent
esforços per atendre les nostres necessitats.

El Sr. Anselm Constans, economista auditor
i professor de la Universitat Pompeu Fabra,
va fer una exposició molt acurada dels pro-
blemes que ens trobarem els auditors da-
vant la reforma comptable, tant des la
perspectiva d’aquells canvis que ens han de
fer modificar l’estratègia global d’auditoria
fins arribar al mateix informe que s’haurà



d’emetre per als primers comptes auditats
amb el nou PGC. Si bé cal contemplar l’as-
sistència dels auditors a les empreses en la
primera implantació del pla, cal estar alerta
amb possibles conflictes d’independència.
El Sr. Philippe Arraou, president d’honor de 
la Federació Europea (EFAA) i president 
de la Federació Francesa d’experts comp-
tables (ECF) va deixar constància del paper
que, els auditors de pimes han desenvolu-
pat en l’àmbit de la UE, i va apostar per cer-
car estratègies professionals més enllà de
l’àmbit de l’estricta auditoria.
El Sr. Jordi Costa, director financer de Cerba
Internacional, SAE va demanar, des de l’em-
presa, ajut als auditors en la correcta implan-
tació del nou pla i va proposar a les empreses
preparar amb temps suficient aquelles tas-
ques que saben que l’auditor necessita de ma-
nera recurrent, per agilitar i avançar la revisió.

Sessió 13

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

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

En opinió del Sr. Raimon Casanellas, president
del Registre d’Economistes Forenses (REFor)
caldria reformar certs aspectes de la Llei
concursal, tenint en compte que el proce-
diment actual és massa llarg, i que la liqui-
dació és poc eficient perquè s’inicia massa
tard. També assenyala que la gestió dels
recursos durant el concurs no està ben regu-
lada, atès que s’han de pagar els crèdits que
es generen segons venciment, sense excep-

cions, i no es posen límits a l’endeutament
en situació concursal (“concurs del concurs”).
D’altra banda, s’hauria de donar solució a
la problemàtica dels concursos d’empreses
sense actiu, o amb actiu insuficient. Final-
ment, s’hauria d’exonerar de part del passiu,
sota certes condicions, els empresaris indi-
viduals per tal que no estiguin en pitjors
condicions que els empresaris societaris.
Fins que no s’arribi a una reforma de la Llei,
el Sr. Casanellas opina que cal que les em-
preses en crisi prevegin les conseqüències
que els portarà la seva entrada en el proce-
diment, sigui o no voluntària, sobretot els
costos directes i indirectes que es generen,
i les conseqüències de l’eventual derivació
de responsabilitat dels seus administradors.
A la vegada, en alguns casos, sobretot en el
cas de situació d’insolvència imminent,
s’hauran d’estudiar les possibilitats d’arribar
a un acord amb els seus creditors abans d’ha-
ver de sol·licitar el concurs, tot i que aquests
acords s’hauran de realitzar abans d’entrar en
situació legal d’insolvència, i que cal preveure
el risc que siguin rescindits si s’acaba en con-
curs, tenint en compte que a Espanya aquests
acords no són convalidats judicialment.

Per la seva banda, la Sra. Margarita Arderiu,
gerent de Can Tiberi, SL, assenyala que, mal-
grat les dificultats amb les quals entren les
empreses en el concurs de creditors i els cos-
tos d’aquest procediment, la seva experiència
permet ser optimista respecte a les possibili-
tats de sobreviure al procediment si es donen
certes condicions. Entre d’altres, apunta la

necessitat d’un lideratge compromès i sensi-
ble als problemes dels diversos afectats, es-
pecialment els empleats, proveïdors i entitats
financeres. La direcció, comenta la Sra. Arde-
riu, ha de creure en el projecte i transmetre
molta confiança. Suggereix, però, que els
creditors públics (per exemple, la seguretat
social) podrien contribuir en major mesura a
la salvació d’empreses si renunciessin als
seus privilegis (que sovint comporten la pèr-
dua d’actius necessaris per a l’activitat pro-
ductiva) i participessin del pla de viabilitat.
Durant el debat es van posar de manifest
diversos problemes, destacant-ne el fet que
les empreses inicien el concurs molt desca-
pitalitzades, així com les dificultats de tro-
bar directius amb la capacitat de lideratge
assenyalat per la Sra. Arderiu.

Sessió 14

La direcció de l’empresa 
de valor: oportunitats i reptes
de les aliances estratègiques
Coordinador: Dr. Alex Rialp Criado,
professor titular de la UAB 
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Les aliances estratègiques –acords entre
dues o més organitzacions i/o empreses in-
dependents per a la coordinació d’una part
de les seves activitats futures– han obtingut
un gran protagonisme en la direcció estra-
tègica de les empreses durant les dues dar-
reres dècades. Malgrat això, no es tracta
d’un fenomen radicalment nou, tant com
molt més intensificat en la seva utilització,
així com subjecte a l’aparició de nous me-
canismes de cooperació cada cop més inno-
vadors. El cert és que, en els darrers temps,
les característiques enormement variants de
l’entorn, tant en l’àmbit domèstic com inter-
nacional (globalització dels mercats, canvi
tecnològic, creixent desregulació, etc.), han
conformat l’ambient propici per al sorgi-
ment de nombrosos i diferents projectes de
col·laboració interorganitzativa mitjançant
les aliances estratègiques en gairebé tots els
àmbits possibles de la cadena de valor de
l’empresa, amb la finalitat última d’incidir
més favorablement sobre les fonts de gene-
ració de valor. La rellevància de les aliances
estratègiques en el context empresarial ac-
tual està, doncs, fora de tot dubte.

Les principals conclusions que es poden ex-
treure sobre aquesta temàtica de resultes del
debat generat per les aportacions dels dife-
rents ponents convidats en aquesta sessió fan
referència, entre d’altres, al aspectes següents:
– Entre els factors que més incideixen en l’èxit

de les aliances estrtègiques, hi juguen un
paper cabdal la generació de compromís,
confiança i reputació dels diferents socis que
hi participen, així com l’acumulació d’una
certa capacitat de col·laboració abans, durant
i després de la seva gestió específica.

– On les aliances estratègiques poden tenir
una especial contribució avui dia és en
l’acceleració del procés d’internacionalit-
zació empresarial i en la compartició dels
riscs associats amb aquest procés. Així,
existeix una complementarietat potencial
entre les aliances estratègiques interna-
cionals i les formes d’inversió directa a
l’exterior, si bé cal establir primer una ve-
ritable estratègia de col·laboració per a la
internacionalització.

– Molts fracassos en la gestió d’aliances inter-
nacionals, sobretot aquelles desenvolupades

– entre socis de països culturalment molt dis-
tants (per exemple, procedents dels mercats
emergents asiàtics), rau en una manca de
comprensió de les diferències culturals implí-
cites i d’una manca d’alineació més profunda
dels elements culturals més característics
d’una determinada societat (assumpcions
i valors bàsics). (Re)conèixer i gestionar mi-
llor aquesta interculturalitat contribuirà, sens
dubte, a millorar l’èxit d’aquestes aliances.

– Les experiènces concretes de determina-
des companyies catalanes de base fami-
liar (com Laboratoris Reig Jofre) i de
joves spin-offs com Neos Surgery demos-
tren, per una banda, l’actual trascendèn-
cia de les aliances estratègiques per a la
creació de valor en sectors tecnològica-
ment molt avançats, tals com la indústria
farmacèutica i la biotecnologia; i, per una
altra, la rellevància que determinats socis
tecnològics no necessàriament empresa-
rials i sense ànim de lucre (com, per
exemple, instituts de recerca, centres tec-
nològics, universitats, etc.) poden tenir
en l’èxit de les aliances estratègiques per
a una empresa de base tecnològica.

Per tant, les aportacions dels diferents po-
nents panelistes convidats a aquesta sessió,
Sra. África Ariño, professora del Departa-
ment de Direcció Estratègica de l’IESE 
Business School; Sr. Esteban García-Canal,
catedràtic de la Universitat d’Oviedo, Sr.
Joan Anton Camuñas, soci fundador i direc-
tor de CRS Sports & Culture i professor 
associat de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Sr. Lluís Chico, soci director ge-
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neral de Neos Surgery, SL i Sr. Ignasi Biosca,
conseller delegat de Laboratori Reig Jofré,
tots ells consumats especialistes en aquesta
temàtica, bé sigui des d’un vessant més aca-
dèmic o més pràctic, i amb un perfil profes-
sional certament ric i molt complementari
entre ells, va servir, doncs, per alimentar
conjuntament un debat que es pot consi-
derar que va resultar agradable i, alhora,
fructífer per a l’audiència.

Sessió 15

Competir amb model 
de negoci

Introductor: Sr.Oriol Amat, catedràtic 
de la Universitat Pompeu Fabra

En l’entorn de crisi que estem vivint actual-
ment es fa necessari que les empreses revisin
el seu model de negoci per tal d’ajustar-lo
al nou marc competitiu.

Aquesta sessió va comptar en primer lloc
amb la intervenció del Sr. Kim Faura, direc-
tor general a Catalunya de Telefónica. La
seva intervenció es va concentrar en l’ex-
plicació del model de negoci de Telefónica
tot ressaltant els principals canvis que ha anat
experimentant al llarg dels darrers anys, es-
pecialment a partir del moment en què ha
esdevingut una empresa global, amb presèn-
cia a molts països i milions de clients repartits
essencialment a Espanya i l’Amèrica Llatina.

A continuació el Sr. Oriol Amat, catedràtic
d’Empresa de la Universitat Pompeu Fabra,
va relacionar els factors claus de les empreses
d’èxit amb el seu model de negoci. Entre els
aspectes a considerar al dissenyar el model
de negoci es va referir a la de les persones,
i també als aspectes estratègics i operatius.



Finalment, va intervenir el professor de l’IESE
Sr. Joan Enric Ricart. La seva conferència va
tenir una primera part dedicada al con-
cepte de model de negoci i el seu impacte
en la interacció competitiva. Posteriorment,
va exposar diversos casos pràctics d’em-
preses catalanes per explicar el concepte
de cercles virtuosos. Entre les empreses
analitzades hi havia Mango, amb cercles
virtuosos relacionats amb el disseny, la
gestió de costos i la logística. Una altra em-
presa analitzada va ser La Fageda. Final-
ment, va extreure conclusions dels casos
exposats per tal de poder reflexionar sobre
la nova organització industrial que permeti
confrontar els reptes de la indústria.

Sessió 16

La Innovació estratègica;
nous models de negoci

Coordinador: Sr. Xavier López,
director general de la Fundació ASCAMM

El tema a debatre en aquesta sessió fou com
les organitzacions i/o les persones són, en de-
terminades circumstàncies, capaços de ge-
nerar innovacions que van més enllà de les
estrictament  tecnològiques i que afecten
el o els models de negoci tradicionalment
imperants en un sector d’activitat. També
es va discutir sobre la implementació d’a-
quests models i els seus factors clau d’èxit.

Algunes de les conclusions més destaca-
des de la primera ponència, la de la pro-
fessora Sra. Eugènia Bieto, sotsdirectora
general Corporativa d’ESADE, van ser: el
paper crucial que juguen les persones, els
emprenedors, en aquests processos. Tot i
existir perfils molt diferents entre aquests
emprenedors, alguns més visionaris i amb

aproximacions més intuïtives, altres més
calculadors i planificadors, va quedar clar
que qualsevol nou model de negoci par-
teix de la conjunció entre una nova idea
de negoci i l’emprenedor que creu en
aquesta idea. Un altre dels conceptes in-
troduïts per la professora Bieto va ser el
de l’intra emprenedor, aquelles persones
amb capacitats distintives per a l’emprene-
doria, que treballen dins d’una organitza-
ció empresarial. En aquest cas, la reflexió
es va centrar en com preparar les nostres
empreses per a explotar adequadament
aquestes capacitats.

En la segona ponència, la del conseller de-
legat de Tous, Sr. José Luis Manglano va
posar clarament de manifest que per a la
implementació amb èxit d’un nou model de
negoci no és suficient tenir una idea brillant,
sinó que aquesta idea ha d’anar acompa-
nyada d’un desplegament coherent d’es-
tratègies que afecten pràcticament tots els
àmbits de l’empresa, des de la imatge de
marca i màrqueting, fins a la internaciona-
lització, la diversificació, la industrialitza-
ció, la gestió d’estocs i la logística.

Pel que fa a l’exposició del Sr. Javier Nieto,
president de Santa & Cole, pot destacar-se
la seva experiència en la generació de
nous models de negoci, a partir de con-
ceptes com el de la cultura material (refe-
rida als objectes que ens envolten) i
l’edició de dissenys. Altres aspectes apor-
tats en aquesta ponència van ser: com in-
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crementar la utilitat percebuda pels nos-
tres clients a través del talent, la necessària
convivència i coordinació en l’empresa de
dos estructures organitzatives diferencia-
des, la creativa i l’operacional.

Tant el Sr. Manglano com el Sr. Nieto van
coincidir en la importància de protegir la
propietat intel·lectual i industrial de l’em-
presa, utilitzant tots els mitjans legals dis-
ponibles.

Sessió 17

“Gestió de la propietat de
l’empresa. Empresa familiar”

Coordinadora: Sra. Pilar Saldaña,
professora titular de la UB

A mesura que passa el temps, la gestió de
la propietat és una tasca més difícil de co-
mençar a tractar, ja que d’entrada el fun-
dador pensa que volen prescindir d’ell.
Tanmateix, aquesta tasca és més com-
plexa si no s’ha preparat els accionistes
per a aquest fet. En aquest cas, és prefe-



rible que en aquesta delicada qüestió s’ar-
ribi a un acord amb harmonia i molta co-
municació, alhora que s’aborda a temps
per evitar ensurts.

Així doncs, el treball per afrontar els pro-
blemes és millor dur-lo a terme organitzats
amb estructures com són el consell d’ac-
cionistes i el consell de família.

Segons el Sr. Antoni Gassó, conseller de-
legat de GAES, es tracta de compartir el
somni, fer una bona planificació, tenir
il·lusió, crear unes estructures de govern
efectives, fixar una visió a llarg termini,
tenir cura dels treballadors, establir un
projecte internacional i fomentar l’orgull
de pertinença. Al mateix temps, per a
l’accionista és important cercar objectius
com la sostenibilitat, l’estabilitat, el divi-
dend i la reputació tot cultivant les virtuts
empresarials.

En paraules planeres del Sr. Francesc Boada,
president executiu d’Abantia, és un gran
servei del sector de les instal·lacions que
neix a partrir de la unió de dues famílies.
En el seu cas, s’ha establert un consell de
família de cinc germans que es reuneixen
bimensualment i la presideix la germana.
El Sr. Boada constata que ha estat molt
efectiva la tasca de la comissió de nomena-
ments i que la incorporació dels familiars
es fa a nivell directiu (si aquest mostra el
seu interès, la seva preparació és adient i
sempre que hi hagi una vacant) o bé com
a becari. L’acord d’accionistes s’ha fitxat a
20 anys vista, i també s’ha establert un mè-
tode de compra d’accions.

En resum, en els dos casos s’ha planificat
molt bé la propietat demostrant que la co-
municació ha estat clau i que s’estimen
l’empresa familiar.

Va presidir la sessió el Sr. Fernando Casado,
director de l’Institut Empresa Familiar.

considera tant la resolució de les denúncies
presentades com una política proactiva.
Afegeix que la competència crea cohesió
social.

La LDE es fonamenta en dos pilars. El pri-
mer concerneix les conductes prohibides
a les empreses: acords col·lusoris, abús de
posició de domini (també pot afectar una
empresa pública) i falsejament de la com-
petència per actes deslleials. El segon
concerneix les Administracions Públiques:
control de concentracions, control d’aju-
des públiques i funcions consultives: con-
trol de regulació i canvis en la regulació
ineficient.

El Dr. Petitbó va aportar casos de cada su-
pòsit i referències internacionals, criteris
per a l’anàlisi del mercat rellevant, con-
cepte de deslleialtat, fixació de les barreres
d’entrada i delimitació entre l’eficiència i
l’estratègia de prevenció d’entrada. En el
debat va atendre les preguntes sobre temes
com la motivació per a recórrer a les au-
toritats de Defensa de la Competència, cri-
teris per seleccionar jutges, període òptim
de permanència en el càrrec i l’oportuni-
tat que els economistes considerin aquest
àmbit com un mercat interessant per a l’e-
xercici de la professió.

Informatiu de l’economista núm. 124 Pàg. 19

Sessió 18

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

Introductor: Joaquín Trigo,
director executiu de Foment del Treball

La jornada respon a la importància de la
competència, que és el bé comú perquè
aporta millor servei, més varietat i qualitat
al mateix temps i menor preu.

El Dr. Amadeu Petitbó, director de la Fun-
dació Rafael del Pino, destaca la importàn-
cia de la nova Llei de Defensa de la
Competència (LDC), millor i més actual que
la precedent, la creació de l’Autoritat Cata-
lana de Defensa de la Competència i l’im-
pacte de la Directiva Comunitària sobre
Serveis. La Defensa de la Competència es
fonamenta en les Anàlisis Econòmiques 
i propicia la productivitat dels factors i la
competitivitat general de l’economia. Només
competeixen en el món les que ho fan al
seu país. A aquest respecte, la Llei catalana



Amb l’objectiu de difondre els beneficis
que aporta a les empreses l’adopció de la
factura electrònica, i en la seva introduc-
ció, la Sra. Sofia Paz, economista i coordi-
nadora de la sessió, va assenyalar que les
noves tecnologies són un element clau en
la gestió de les empreses i que les seves
possibilitats són immenses. Tanmateix, va
posar sobre la taula alguns interrogants
que la factura electrònica planteja. Els po-
nents els van analitzar i respondre de ma-
nera que la sessió va despertar un gran
interès entre els assistents a la Jornada.

El Sr. Santiago Segarra, cap de la Depen-
dència d’Assistència i Serveis Tributaris de
la Delegació Central de Grans Contribuents
de l’AEAT, va plantejar d’una forma molt
clara tot el cicle de la facturació electrònica
i específicament amb relació a l’Adminis-
tració. Va exposar els plantejaments adop-
tats des de l’Administració espanyola i
europea per a l’aplicació de tot el procés,
des de recollir l’autorització del receptor
fins a la gestió de les factures emeses
(còpia)/rebudes (originals). Segarra es va
mostrar molt optimista sobre el fet que se
n’acabi generalitzant l’ús.

El segon ponent, el Sr. Jordi Travesset, res-
ponsable de facturació electrònica del
Banc Sabadell, va exposar el paper de les
entitats financeres en aquest procés com a
intermediàries en la implantació de la fac-
turació digital entre particulars i empreses.
El servei BS Factura de Banc Sabadell per-

met a les empreses que s’ho plantegin la
substitució de la factura tradicional per
aquesta nova eina de gestió i d’estalvi amb
total confiança.

Per acabar, el Sr. Alonso Hernàndez, presi-
dent del RASI (Registre d’Auditors de Sis-
temes d’Informació), es va centrar en el
tema de la seguretat en la utilització de la
factura electrònica. Va remarcar la impor-
tància de donar prioritat a la seguretat de
la informació que es transmet en la factu-
ració digital.

Com a conclusions principals, podríem dir
que la facturació electrònica és una eina
imprescindible per a millorar la producti-
vitat de l’empresa. Es redueixen costos,
s’agilitza el procés d’arxiu i conservació,
s’optimitzen els recursos humans i es
guanya en seguretat i eficàcia. La factura
electrònica permet donar un salt endavant
i millorar la competitivitat de l’empresa de
manera senzilla i amb un procés de gestió
més àgil.

A més, cal assenyalar que a partir del quart
trimestre del 2009 les grans empreses hau-
ran de facturar electrònicament a l’Admi-
nistració central, i l’any 2011 l’obligació
serà per a totes les empreses.
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Sessió 19

Lideratge i gestió de persones
en les organitzacions 
del coneixement

Introductor: Sr. Francesc Solé Parellada,
catedràtic de la Universitat Politècnica 
de Catalunya

Conferenciant: Sr. Ricard Serlavós, 
professor d’ESADE

Sessió 20

La factura electrònica
Coordinadora: Sra. Sofia Paz, economista

La factura electrònica és un tema de gran
actualitat per a les empreses i els profes-
sionals del nostre país. És una constatació
que la facturació electrònica els ajuda a re-
duir despeses en època de crisi econò-
mica. L’Administració central xifra l’estalvi
anual per a les empreses en uns 15.000 mi-
lions d’euros, l’1,5% del PIB espanyol, a
partir de l’estimació d’un estalvi de 3,40
euros per factura electrònica i un volum
anual a l’Estat espanyol de 4.500 milions
de factures.



La primera conferència la va protagonitzar
el Sr. Salvador Alemany Mas, conseller delegat
d’Abertis i president del Cercle d’Econo-
mia. Es proposa reflexionar sobre l’econo-
mia global des de l’òptica de l’empresa i
analitzar  què és el que ha passat durant
aquests darrers anys de màxima liquiditat
en els mercats, quins elements han carac-
teritzat aquest període, com les empreses
ho han aprofitat i com podem enfocar ara
una conjuntura que ha canviat radical-
ment. Aquest model, però, avui s’ha esgo-
tat. El que va començar com un problema
local, originat per la manca de rigor a
l’hora de valorar certs riscos, s’ha acabat
estenent arreu, provocant que la descon-
fiança mútua s’hagi apoderat dels bancs,
paralitzant el mercat interbancari i provo-
cant que les empreses i els particulars es
trobin ara davant unes dificultats en el fi-
nançament que, fa només uns mesos, ens
haguessin resultat impensables. Això ens
ha portat a redescobrir que els cicles exis-
teixen. Les oportunitats es continuaran
produint però, en un entorn canviant, per
poder-les aprofitar ens cal aprofundir en
el coneixement de les nostres capacitats,
saber cap a on volem anar, actuar dins
d’un marc de referència i, per sobre de tot,
potenciar la nostra capacitat de reacció.

La segona conferència va anar a càrrec del
Sr. José Manuel Alonso Martínez, professor
de la Facultat de Dret i Economia de la Uni-
versitat de Lleida. La conferència va posar
en relleu la importància de la dinàmica em-
presarial per al creixement sostingut dels
territoris, considerant que l’empresa és el
veritable motor d’aquest creixement. 

Per demostrar-ho es va analitzar la relació
entre l’evolució recent de certs trets i indi-
cadors de les estructures econòmiques de
les comarques catalanes i en particular les
de Lleida, com el creixement del PIB, els
canvis en l’ocupació, la renda per càpita,
etc., i els nivells d’empresarialitat  d’aques-
tes comarques. També es va reflexionar
sobre el paper de les infraestructures en el
desenvolupament del territori.

Finalment, es va obrir el torn d’intervenció
als participants de la fila zero, representants
dels diferents sectors del teixit econòmic de
les terres de Lleida, on es va debatre sobre
l’estat actual de l’economia productiva a les
comarques de Lleida i les seves perspectives
en els propers mesos.
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La Jornada a les seus territorials
La Jornada dels Economistes corresponent a la seu de Lleida va tenir lloc el dijous
30 d’octubre i es va celebrar a la sala d’actes del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya a Lleida. La corresponent a Girona va tenir lloc el dimarts 4 de novem-
bre i es va celebrar a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat de Girona i la de Tarragona va tenir lloc el dimarts 11 de novembre
i es va celebrar a la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus.

Lleida

Estratègies a adoptar 
per les empreses en l’actual
situació econòmica

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

Sota el títol “Estratègies a adoptar per les
empreses en l’actual situació econòmica” i
amb la presència, entre d’altres, del Sr. Mar-
cel Prunera i Colomer, director general de
Promoció Econòmica del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, es va celebrar a Lleida el dia 30
d’octubre la Jornada dels Economistes,
que aquest any celebra els 30 anys de la
seu de Lleida.



i el Sr. Josep Piqué, president de Vueling i
exministre.

Com calia esperar del format de l’acte,
totes les qüestions rellevants de l’actua-
litat van ser plantejades, des de la crisi 
financera fins a l’atur, passant per la pèr-
dua de competitivitat i els problemes en
capital humà i infraestructures, la crisi
immobiliària i els mercats interbancaris, o
també les diferents mesures de política
econòmica. 

Un resum fidel del que es va dir superaria
de llarg les poques ratlles que correspo-
nen a aquesta nota. Sí pot dir-se, però,
que el consens va dominar sobre la dis-
crepància. En particular, hi va haver con-
sens general en el diagnòstic de la
situació actual, és a dir, en les causes de

la crisi i la jerarquia dels problemes.
També hi hagué consens general sobre la
direcció i les mesures de política econò-
mica. Menys coincidència s’observà en
les previsions sobre la durada de la crisi
i l’inici de la recuperació (2-3 anys seria
la mitjana de les diferents intervencions).
Hi hagué també una molt notable coinci-
dència sobre les tendències a llarg termini
en l’escenari post-crisi: canvi en l’entorn
regulador, replantejament de la llibertat
de moviments de capital, canvi de grave-
tat en l’escenari econòmic mundial, amb
un paper determinant de l’orient tant en
l’oferta de fons financers com en la capa-
citat de producció industrial.

Com cada any, amb posterioritat a la Jor-
nada es va celebrar el sopar dels econo-
mistes a Girona.
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Girona

Polítiques econòmiques 
per a una economia en crisi

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

A la Jornada dels Economistes 2008 a la
seu de Girona es va debatre sobre la crisi
econòmica actual i les polítiques econòmi-
ques per afrontar-la. El format de la Jor-
nada fou de l’estil preguntes/respostes, en
un intent d’acostar la discussió als proble-
mes reals.

D’aquesta manera, empresaris, represen-
tants sindicals i professionals significats
van expressar les seves inquietuds i for-
mularen les seves preguntes. En particu-
lar, comptàrem amb la participació del Sr.
Domènec Espadalé, president de la Cam-
bra de Comerç, Indústria i Navegació de
Girona; el Sr. Fausto Martí, president de la
Federació d’Empresaris de Girona, FOEG;
el Sr. Brugués, vicepresident de PIMEC; la
Sra. Dolors Bassa, secretària general de la
UGT; el Sr. Aureli Álvarez, secretari general
de CCOO; i el Sr. Esteve Gibert, president
del Col·legi d’Economistes de Catalunya a
Girona.

El difícil paper de contestar les preguntes i
d’oferir la seva personal visió de la crisi i la
post-crisi va recaure en tres economistes
de reconegut prestigi, amb àmplia trajec-
tòria en la vida acadèmica i professional i
provada experiència en la pràctica de la
política econòmica: el Sr.Alfred Pastor, pro-
fessor de l’IESE i exsecretari d’estat d’Eco-
nomia; el Sr. José Antonio García-Durán,
catedràtic d’Economia a la Universitat de
Barcelona i exsecretari d’estat d’Hisenda; 



El passat 11 de novembre es va realitzar a
Reus el Taller de Treball “Aigua i Economia:
una visió estratègica”, on van participar el
Sr. Gabriel Borràs, director de l’Àrea de Pla-
nificació per l’Ús Sostenible de l’Aigua de
l’Agència Catalana de l’Aigua; el Sr. Leonard
Carcolé, director general d’Aigües de Bar-
celona; el Sr. Ernest París, president d’Aigües
de Reus; i el Sr. Daniel Pi, president del Con-
sorci d’Aigües de Tarragona. L’objectiu de
la sessió era reflexionar sobre la gestió de
l’aigua a Catalunya i analitzar quines accions
es poden portar a terme per afrontar en mi-
llors condicions les futures sequeres, cop-
sant l’opinió que es té des de diferents
nivells de l’administració pública i des de
l’àmbit empresarial. Durant la sessió es va
posar de manifest l’esforç que s’està fent a
casa nostra per millorar l’eficiència d’ús de
l’aigua, tractant de reduir les ràtios de con-

sum per habitant. No obstant, atès que això
pot ser insuficient, aquestes mesures d’estalvi
d’aigua van acompanyades de polítiques
destinades a incrementar les disponibilitats
d’aigua, com és el cas de la reutilització o de
la dessalinització. Al mateix temps, es va ana-
litzar els efectes que tindrà l’aplicació del
principi de recuperació de costos en el preu
de l’aigua, tal com estableix que es faci la Di-
rectiva Marc de l’Aigua per tal d’assolir el bon
estat de les aigües l’any 2015.

Durant la jornada es va posar de manifest
que no hi ha una resposta única per resol-
dre el problema de l’aigua, sinó que proba-
blement és la combinació de polítiques de
demanda i d’oferta, d’instruments de mercat
i d’intervenció pública, el que ens permetrà
afrontar els reptes del futur amb millors ga-
rantie.
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Tarragona

Aigua i economia: 
una visió estratègica

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

La qüestió de l’aigua és un problema amb
una llarga tradició, que periòdicament re-
cobra protagonisme. Aquest darrer any hem
assistit a un rebrot d’aquesta polèmica, amb la
situació de sequera i les dificultats que hi ha
hagut per donar una resposta consensuada
per part dels partits polítics i dels territoris.

Gran part d’aquesta controvèrsia s’explica
per les característiques especials que té l’ai-
gua: existeix incertesa sobre la quantitat que
disposarem cada any, hi ha una irregular dis-
tribució temporal i espacial, les economies
d’escala en el seu transport i la seva distribu-
ció són molt importants, etc. Però sobretot,
destaca la seva diversitat d’usos: és impres-
cindible per a l’abastament de la població,
però també és un factor fonamental tant per
a la producció de béns i serveis com per a
la preservació del medi ambient.

Sopar del Economistes de Tarragona

La Seu de Tarragona del Col·legi d’Economistes de Catalunya va celebrar, el passat
dia 20 de novembre, la tercera edició del Sopar dels Economistes com a tanca-
ment de la Jornada dels Economistes. L’acte, al qual van assistir una cinquantena
de persones, va tenir lloc a Tarragona a l’hotel Ciutat de Tarragona.

El Sopar va comptar amb la presència del Sr. Isaac Sanromà, president de la Cambra
de Comerç de Reus, la Sra. Dolors Herrera, consellera delegada d’Empreses, For-
mació, Ocupació i Consum, la Sra. Glòria Barberà, degana de la Facultat d’Econò-
miques de la URV, el vicedegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan Ràfols,
i el vocal president del Col·legi d’Economistes de Tarragona, Sr. Fernando Campa.
Durant el sopar es van lliurar els diplomes i les insígnies als economistes que
compleixen 25 anys com a col·legiats: els senyors Isaac Sanromà Ortega i Manel
Badia Chancho i es va reconèixer el mèrit als col·legiats que han complert els 65
anys, el Sr. Josep Maria Pavia i Joan Josep Marca. També es va lliurar el guardó a
la Trajectòria Personal i Professional al Dr. Fernando Aldecoa Miralda, reconegut
cirurgià de Tarragona.



La crisi immobiliària a Catalunya s’anun-
ciava ja l’any 2006 amb la caiguda d’un
25% de les compravendes d’habitatges
nous. Malgrat això, aquell any el nombre
d’habitatges nous iniciats encara va aug-
mentar un 18%. L’any 2007, les compra-
vendes cauen un 29% i els inicis de nous
habitatges un 33%. Fins el setembre del
2008 les compravendes han minvat un 31%
i els habitatges nous iniciats un 54%. Res-
pecte del 2005, les compravendes i els ini-
cis d’habitatges nous han acumulat una
davallada del 63-65%. En els darrers cin-
quanta anys cap frenada immobiliària ha
estat tan forta i brusca a casa nostra.

La rehabilitació i el lloguer

A Catalunya el règim de tinença de l’habi-
tatge és la propietat en el 83% dels casos,
però el 68% del parc és anterior al 1980.
Cal donar prioritat al manteniment i millora
del parc i incentivar l’entrada en el mercat
de lloguer del parc no utilitzat, més que no
pas continuar incentivant la construcció de
nous habitatges, per satisfer la demanda
dels propers vint anys.

La Rehabilitació i Manteniment dels Edificis
Residencials (RiME) podria absorbir en
aquests moments gran part de la desocu-
pació generada per l’habitatge nou. Però a
més a més, la RiME té un menor impacte
sobre el medi ambient ja que no requereix
de nous desenvolupaments urbanístics, ge-
nera menys residus i millora l’ecoeficiència

dels edificis. Promoure la RiME suposa
l’impuls de treballs de més valor afegit, que
incorporen més tecnologia i innovació i,
per tant, milloren la productivitat del sec-
tor. Finalment, la RiME facilita l’activitat de
les persones amb mobilitat reduïda i la re-
cuperació dels barris degradats, afavorint
la cohesió social. Un recolzament decidit a
la RiME, reduint el tipus de l’IVA, farà aflo-
rar l’obra que avui es fa irregularment, i
així s’ampliarà la base tributària. Aquesta
regularització suposaria la reordenació del
teixit empresarial del sector, promovent
l’especialització de les empreses, en espe-
cial de les pimes. La potenciació del mercat
d’habitatge de lloguer flexibilitzaria el mer-
cat laboral, i augmentaria la mobilitat de
les persones.

Des de l’àmbit tributari cal modificar l’arti-
cle 20.Ú.22è de la Llei de l’IVA per canviar
el concepte de rehabilitació avui vigent pel
de reparació i renovació i, així, homologar-
nos amb la resta de països europeus sobre
què s’ha d’entendre per rehabilitació i apli-
car el tipus superreduït del 4% d’IVA a
aquests treballs. Pel que fa al lloguer, cal
equilibrar drets i obligacions de propietaris
i llogaters per fer atractiva la introducció
en el mercat del parc no utilitzat.

La construcció pot i ha d’ésser 
innovadora

Però la construcció és quelcom més que
construir habitatges. La construcció facilita
les Infraestructures i els Equipaments (I+E)
que acompanyen el desenvolupament eco-
nòmic. No és bo el creixement econòmic
basat només en la construcció, però si la
construcció no acompanya el creixement,
aquest pot veure’s frenat per la manca
d’I+E.

Per això, el sector de la construcció ha de ser
capaç de fer el que han fet altres sectors
industrials: millorar la seva productivitat i la
qualitat dels seus productes. Aquests són
els reptes als quals els agents del sector
han de ser capaços de donar una resposta
adequada, exigent i en coherència amb els
moments de crisi del sector, per tal que
aquesta crisi sigui un canvi a millor.

Considero que el canvi en la construcció
ha de basar-se en deu línies d’actuació que
orientin les accions a endegar en el futur.

1. La construcció no té per què ser dife-
rent. Cal innovar per augmentar la pro-
ductivitat.

2. Cal satisfer les necessitats de l’usuari
final de l’obra, el veritable client, i a ell
han d’estar orientats l’esforç i la inicia-
tiva de tots els agents –promotor, tècnic,
constructor i fabricants de components–
que participen en la construcció d’una
obra.

3. Cal construir de manera diferent i mi-
llor que abans, basant-se en el desen-
volupament del producte i l’ús de
components industrialitzats. Això per-
metria una major previsibilitat del que
es realitza, com es realitza, quan es rea-
litza i qui ho realitza. S’ha de fabricar
en taller i a l’obra només fer el mun-
tatge.

4. Cal establir el diàleg col·laboratiu entre
els diferents agents del sector, superant
el procés seqüencial tradicional, font de
conflictes que deterioren l’eficiència del
procés productiu.

5. Cal contemplar com a prioritari el cost
total de l’obra, el que costa projectar-la,
construir-la i mantenir-la en ús durant
tota la seva vida útil. Es perd massa
temps i esforç a peu d’obra intentant cor-
regir els errors de disseny. El disseny ha
d’integrar correctament la construcció i
l’ús de l’obra. El temps que s’esmerci en
l’estudi previ d’aquestes qüestions és un
temps guanyat, no perdut.

6. Cal associar el projecte i l’obra i afavorir
els acords a mitjà termini de la cadena
de producció i subministrament. Es re-
quereix un reconeixement de la interde-
pendència entre promotors, arquitectes,
enginyers, constructors i proveïdors, re-
lacions obertes i transparents, control
efectiu dels resultats i un compromís de
millora continuada. Cal "desinstal·lar" les
relacions tradicionals entre els agents
que participen en l’execució d’una obra.

7. Cal establir la competència en relació
amb l’obtenció dels resultats previstos i
no del preu.

8. Cal incloure el respecte del medi am-
bient en el disseny, l’execució i l’ús de
l’obra.

9. Cal considerar la seguretat i salut dels
treballadors del sector com un element
de competitivitat.

10. Cal respectar el caràcter local del mer-
cat de la construcció.

Sèneca va dir que no és perquè les coses
són difícils que no som capaços de fer-les,
és perquè no gosem fer-les que són difícils.

Rafael Romero
Economista, president de la Cambra oficial

de Contractistes d’Obres de Catalunya
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Jornada: “El per què de la crisi, causes i solucions”

La crisi immobiliària: solucions



Hi ha l’opinió generalitzada que la crisi fi-
nancera actual és quelcom atribuïble a la
crisi de les famoses subprime americanes,
per bé que aquestes només han fet esclatar
una formidable problemàtica molt més se-
riosa que la d’uns quants ciutadans ameri-
cans que no han estat capaços de pagar les
seves hipoteques.

La més recent estimació, amb data d’avui,
del Fons Monetari Internacional de mitjans
d’octubre d’aquest any delimita que hi ha
al voltant d’1,4 trilions de dòlars americans
de pèrdues en el conjunt d’actius ameri-
cans i d’aquests tan sols 50 milions, un
3,6%, es pot atribuir a aquest fenomen de
les subprime, per la qual cosa caldria pre-
guntar-nos: són les subprime les culpables?

Fins ara han sortit un bon nombre de pèr-
dues en el sistema financer en el seu con-
junt i s’han engolit no tan sols els resultats
sinó també els recursos propis de molts
d’aquests bancs i s’ha forçat la intervenció
dels propis governs en rescat d’aquestes
entitats financeres.

De crisis financeres n’hi ha hagut vàries i de
molt grosses al llarg de la història si bé cap
comparable quant a abast amb la que estem
vivint en aquest moment, no tant per la so-
tragada individualitzada en un sector o un
país, sinó perquè cap economia ni cap ges-
tor aquesta vegada n’ha quedat al marge i
les repercussions són d’àmbit global. Com
en tota crisi financera anterior, si tothom ven
o vol vendre i ningú compra, res no val res.

L’efecte dòmino que això origina en el sis-
tema financer és veritablement extraordi-
nari, tant que la valoració d’actius en
balanç contra comptes de resultats o balan-
ços porten en un tres i no-res moltes enti-
tats a ser directament insolvents, des d’un
punt de vista tècnic. Les contínues amplia-
cions de capital han anat permetent que el
sistema s’anés recapitalitzant. Els accionis-
tes d’aquestes entitats o complementària-
ment els Sovereign Wealth Funds (fons
d’inversió sobirans) han cobert part de les
mateixes, sent els propis governs de torn
els que han cobert la resta i això acabarà
provocant seriosos problemes de compe-
tència entre aquells que han rebut ajudes i
els que no, com sempre.

Darrerament hi ha hagut permissivitat 
perquè aquelles institucions que així ho 
volguessin poguessin fer un look back (re-
classificar comptablement) a una part de
les seves carteres a fi i efecte de no veure’s
forçades a tenir en compte les pèrdues la-
tents (a preus de pantalla...) i provocar
amb això noves vendes que a la vegada
forcessin encara més els preus a la baixa.
Només algunes grans institucions han triat
fer-ho, altres no.

L’índex de liquiditat que publica des de fa
uns anys el Banc d’Anglaterra, entenent
com a liquiditat la capacitat de vendre o
comprar qualsevol actiu sense alterar-ne el
preu, s’ha posat en xifres alarmants mai
vistes des que han construït la sèrie, en va-
lors pròxims al -2,5. Hi ha, per tant, una
disrupció extraordinària, fora del que és
comú, en la formació de preus, i a partir
d’aquesta premissa obligar tothom a pren-
dre decisions mesurades i encertades ba-
sant-se en aquests preus sembla més que
discutible.

Pel que fa a les agències de rating, aquestes
també han estat completament engolides
pel mateix efecte de la disrupció total de les
regles del joc i han fet fallida moltes entitats
que fins el dia abans de la fallida tenien un
rating molt alt (una probabilitat de fer fa-
llida inexistent). Els estats, els inversors cul-
pen ara també aquestes agències, que
alguna culpa tenen, per descomptat, però
no precisament tota.

Fases de la bombolla financera

L’aparició dels gestors de fons anomenats
Hedge Funds (HF) també ha tingut part de
protagonisme en tot el que ha passat. Els
HF es nodrien del bo i millor del món de
la gestió de fons; els gestors més espavi-
lats, més brillants i amb més èxit eren
atrets per aquests gestors en què basats en
una baixa base de costos eren capaços de
gestionar moltíssims fons amb molt po-
ques apostes, de manera que les podien
seguir de prop. Tot ajudat per un accés a
finançament fora de mida i a un preu 
realment baix, que feia no apreciar com
hauria calgut el risc que prenien. En això
en són tan culpables ells com aquells que
els prestaven els diners: els bancs d’inver-
sió purs i les unitats amb activitats similars
de la gran banca internacional.

L’aparició de nous HF, el continu flux de
diners que rebien feia que cada cop se’ls fes
més difícil obtenir les mateixes rendibilitats
que en èpoques anteriors amb la qual cosa
havien de prendre més risc, endeutar-se més,
fer apostes més arriscades, el que calgués.

Una anàlisi històrica de les rendibilitats
aconseguides per aquests gestors ens porta
a la conclusió que quan els mercats han
caigut, ells també han estat arrossegats pel
mateix corrent, no s’han pogut sostreure a
les dures regles dels mercats. El desafia-
ment de la llei de la gravetat els ha costat
car també a ells.

La casuística especial d’Espanya

Al nostre país va començar per raons autòc-
tones i molt abans de la crisi financera mun-
dial una crisi immobiliària, i el que hagués
pogut ser un aterratge més o menys contro-
lat s’ha convertit en un autèntic problema
en afegir-s’hi la crisi financera mundial.

L’excés de construcció, en termes compa-
ratius, del nostre país amb els principals
països de la UE vaticinava que la situació
esdevenia insostenible. Els tipus d’interès
negatius observats aquests darrers anys
feien al consumidor comprar i contribuir a
l’alça desmesurada dels preus fins que tot
s’ha aturat de sobte.

El gran avantatge amb què compta el sis-
tema financer espanyol, tot i que és a la
vegada una de les grans rigideses del nos-
tre sistema, és la falta de ciutadans que vis-
quin o vulguin viure en pisos de lloguer, la
qual cosa ha fet que les famílies compres-
sin els seus habitatges i a més a més els
paguessin, és a dir, fins ara la morositat d’a-
quest tipus d’actius ha estat veritablement
baixa ja que no tenen tampoc gaires alter-
natives si volguessin anar de lloguer, a més
les hipoteques són deutes de les persones
i s’han de pagar.
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La concurrència dels dos efectes ens dife-
rencia i ens posiciona molt bé en compa-
ració amb altres països on la gent només
respon de les seves hipoteques amb la
pròpia casa i, per tant, quan les coses es
torcen, marxen de lloguer i deixen l’entitat
financera amb la hipoteca impagada.

Perspectives

La generalització del problema en l’abast a
tot el món em fa ser optimista. El fet in-
qüestionable és que l’ajust serà dur però
precisament per això mateix el món hauria
de ser capaç de solucionar-ho abans. La
millor manera de posar solució a un pro-
blema és adonar-nos que el tenim.

Mentre una part del món ha pensat que el
problema era d’un altre, ningú ha arranjat
res o no ha fet res per arranjar-ho; és ara,
davant de la magnitud de l’impacte, que
els governs han de posar fil a l’agulla i ens
consta a tots que estan fent el que bona-
ment poden.

Només tots i cadascun de nosaltres hi
podem posar el millor del nostre esforç i
enginy per tal de sortir d’aquesta situació
tan peculiar que estem vivint.

Joan Grumé
Director d’operacions corporatives 

i sotsdirector general del Banc de Sabadell

La crisi creditícia

Avui dia, per als ciutadans i per a una
munió de petites empreses, la crisi els ha
causat falta de liquiditat, que s’ha vist
agreujada per la impossibilitat d’obtenir el
crèdit necessari per passar el període d’a-
just que la crisi obliga.

Els criteris a l’hora de concedir noves lí-
nies, renovacions o ampliacions de crèdit
han canviat de sobte, davant la falta de li-
quiditat i la seva pròpia situació de risc do-
nades les elevades taxes de morositat que
suporten; per tant, el sistema financer res-
tringeix el flux de diners cap a les empre-
ses augmentant les seves exigències de
solvència i de garanties fins a límits inasso-
libles per a moltes empreses, que veuen
que tot i tenir feina no poden continuar
amb la seva activitat.

En l’àmbit industrial hem de treballar amb
la tesi que aquelles empreses que desapa-
reguin, ja mai més tornaran a ser creades,
no hi haurà reposició, doncs el sector pro-
ductiu requereix una gran inversió en
contrast amb els serveis, i al desaparèixer
l’empresa, aquesta inversió es perd i els
clients desplacen la seva demanada a les
regions econòmiques de baix cost, més
competitives.

Amb el tancament de qualsevol empresa,
la pèrdua del valor dels actius és total. Els
governs autonòmic i central haurien de va-
lorar quines serien les inversions i recursos
necessaris que caldrien per restituir el patri-
moni productiu que es perdrà. Si ho fessin,
les seves prioritats canviarien radicalment.

És evident la necessitat imperiosa d’un bon
funcionament del mercat creditici per a la
bona marxa de l’economia.

Pel que fa a les garanties, el patrimoni dis-
ponible no és suficient per garantir tot el
que les empreses necessiten, tard o d’hora,
les entitats financeres hauran de trobar
mecanismes per poder córrer més risc, ba-
sant-se en les persones i els projectes, no
només en els balanços i reduiran el llindar
de solvència que fa que avui no puguin
donar crèdit, com s’havia fet fa uns anys,
o del contrari, col·lapsaran l’economia.

La percepció que hi ha instal·lada al carrer
és que a dia d’avui, mentre que als altres
països els recursos compromesos ja estan a
disposició i comencen a fer efecte, al nos-
tre país està tot travat, en una demostració
més de la burocratització del nostre govern
i la incapacitat de ser eficients i efectius en
les solucions.

Cal crear eines de xoc urgents, transparents
i àgils, que facin arribar la confiança i els
recursos als ciutadans i a les pimes.

Alternatives que poden orientar a minimit-
zar els efectes del que estem patint:
• mesures de reajust de l’activitat a les cir-

cumstàncies
• mesures de preservació del teixit econò-

mic i empresarial
• mesures de millora de la competitivitat
 La reducció dels terminis de pagament,

per reduir la morositat i l’exposició a
aquest risc (mesura entre les empreses).
Reduir els terminis de pagament, una
oportunitat i una conseqüència d’aquesta
crisi. Les Administracions Públiques han
de ser les primeres.

 Modificació de la Llei 3/2004 per regular
que els terminis de pagament i les mesu-
res contra la morositat siguin realment
vinculants i dissuasòries.

 L’aplicació immediata de les baixades de
tipus d’interès. En aquestes circumstàn-
cies, NO s’hauria d’esperar als venciment
per fer les revisions.

 El refinançament amb períodes de carèn-
cia dels deutes de les empreses i de les
hipoteques dels ciutadans, amb l’ajorna-
ment de l’amortització del deute (però
per tots els ciutadans!, doncs la proposta
del govern de congelar les hipoteques
per als aturats és populista i contrapro-
duent, no arregla res, només dóna un
respir efímer a un col·lectiu ciutadà).

 Facilitar que les empreses puguin pagar
a la Hisenda Pública (IVA, IS, IRPF) i a la
Seguretat Social amb un desfasament
temporal de dos trimestres, sense apor-
tació de garanties, ni interessos i fins la
superació de la primera fase de la crisi.

 Habilitació d’un sistema d’avals de les
Administracions Públiques a les empre-
ses que els facilités l’accés al crèdit.
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 Un nou sistema de gestió de l’IVA, amb la
implantació d’un mètode de compte co-
rrent fiscal, que agilitzés la recuperació
de l’impost de forma directa, i permetés
a l’empresa compensar saldos a favor
amb altres impostos, evitaria la immobi-
lització de recursos financers.

 Habilitar una finestreta única per a tots
els impostos i càrregues socials de les
empreses.

 Habilitació a través de l’ICF de forma ex-
cepcional i urgent d’una via de finança-
ment del circulant i dotació de recursos
per a aquest fi.

 Rescatar, potenciar i posar en marxa
noves societats de garantia per tal de fa-
cilitar l’accés al crèdit. Recuperar les so-
cietats de garantia recíproca.

 Facilitar garanties a les empreses de Cau-
ció per evitar l’excés de cautela que li-
mita la concessió de crèdit assegurat. Les
companyies de caució són una trampa
per a tots, una necessitat per a alguns
sectors, però una excusa per relaxar-se.
És molt greu el comportament actual d’a-
quest sector i hem de preguntar-nos: què
passarà amb elles?

 Reducció de la fiscalitat sobre les activi-
tats econòmiques (però de totes, no
només d’aquelles que estan de moda).
Rebaixar ordenances fiscals (IBI, IAE,
gestió de residus, etc.).

 Una rebaixa de la quota patronal de la
Seguretat Social.

 Exempció del IS de la reinversió de bene-
ficis en actius associats a l’activitat empre-
sarial, seria un estímul a l’autofinançament
per a les empreses.

 Permetre l’aprovisionament dels passius
socials de les empreses, amb exempció
de l’Impost de Societats.

 Pel que fa als costos de producció, d’ubi-
cació i d’implantació, hi ha una enorme
dispersió de normatives mediambientals
–europees, nacionals, autonòmiques i lo-
cals– que perjudiquen decisivament l’ac-
tivitat econòmica, en molts casos tampoc
afavoreixen la protecció ambiental i sempre
deterioren la competitivitat dels nostres pro-
ductes i serveis, crec que hauríem de plan-
tejar una moratòria de 4 anys en l’aplicació
de totes aquelles normes que superin els
requisits nacionals en els mateixos àmbits.

 Simplificació real dels tràmits i obligacions
administratives. Les enquestes oficials.

 La flexibilització de les postures sindicals
pel que fa a la contractació i la mobilitat
funcional, facilitant l’ajust de les planti-
lles a les necessitats productives i del
mercat amb expedients de regulació d’o-
cupació liquidats (ERO) als costos que
marca la llei. Tot i que això no pot asse-
gurar el manteniment dels nivells d’ocu-
pació actuals, però si ha d’afavorir la
preservació del teixit productiu, peça clau
per a la ràpida recuperació de la contrac-
tació quan es produeixin les primeres
expectatives de canvi de tendència.

 Finalment, fer una crida als mitjans de co-
municació, doncs hem de deixar de me-
surar l’economia real per l’evolució de la
borsa. El canvi d’actitud dels mitjans de
comunicació envers del tractament de la
crisi i la immigració és de molta impor-
tància, doncs ha d’ajudar a canviar l’estat
d’opinió dels ciutadans i donar suport a
mesures com les que fins ara he exposat.

Davant aquest conjunt de factors, hem d’e-
xigir sensatesa i realisme econòmic en els
responsables polítics. Han d’actuar primer
amb el reconeixement de la situació real
sense escudar-se en els índexs de creixe-
ment passats, després amb una anàlisi se-
riosa, lliure de contaminacions ideològiques
i electorals.

Sintetitzant, hem de preservar el teixit eco-
nòmic i especialment el productiu, fent un
front comú i posar-ho fàcil per establir les
bases del rellançament.

Ramón Alberich
Gerent de Tallers Auxiliars 

de Estampaciones, SL (TADE), 
president del Centre Metal·lúrgic 
i vicepresident d’Unió Patronal 

Metal·lúrgica (UPM)

La crisi econòmica: 
entrada i sortida

La recessió generalitzada actual s’origina
amb l’expansió monetària iniciada al final
de la dècada passada, que es va mantenir
per evitar més impacte de l’enfonsament
borsari de les puntcom. Es va reviure amb
l’atemptat a les Torres Bessones de Nova
York i va prosseguir fins el 2004. Des d’ales-
hores, els intents d’apujar el tipus d’interès
van ser efímers i una part de l’endeutament
associat a interès negatiu –crèdit amb garan-
tia hipotecària– va resultar incapaç de fer
front al cost real del crèdit.

La regulació afavoridora de l’accés a la pro-
pietat d’habitatge de famílies de renda baixa

va portar a una expansió inusitada del crèdit
per habitatge als EUA. La reducció del
marge bancari va instar a titularitzar aquests
crèdits, traient-los del balanç i millorant les
seves característiques (rating, assegurança,
etc.) per a vendre’ls a mig món. Aviat es va
veure que eren fallides de difícil execució,
estaven dispersos per tot el món sense una
valoració adequada del volum total. Diver-
ses entitats bancàries i financeres van fer fa-
llida. Es va perdre la confiança entre els
bancs i després entre aquests i els seus
clients, amb el consegüent credit crunch a
més de mig món que afecta empreses i fa-
mílies de qualsevol sector. Baixen les ven-
des i creix l’atur. S’entra en recessió i els
governs han d’actuar.

La via de sortida requereix –al mateix
temps– mesures que donin liquidesa i
alleugerin la situació empresarial i altres,
estructurals, que donin capacitat de creixe-
ment sostenible. Ambdues han d’estar
exemptes de cost o han de permetre co-
brir-lo amb l’aportació que realitzen. Entre
les primeres hi ha: el pagament ràpid a
proveïdors i contractistes per part de les
empreses i Administracions Públiques, així
com diligència en la devolució d’impostos
avançats. Reduir el cost de compliment de
la normativa econòmica en línia amb la
Better Regulation que exigeix la UE, donar
llibertat d’amortització –per dos anys– a la
inversió en equipament que aporti més
prevenció de riscos laborals, eficiència
energètica i/o protecció del medi ambient.
Reduir el número d’agències públiques.
Agilitzar llicències municipals per a repara-
cions i obra nova, ampliar el concepte de
reparació i rebaixar l’IVA a aquestes i a
obres menors. Permetre –voluntàriament–
les provisions dels pagaments per acomia-
dament. Donar incentius a la recol·locació
ràpida dels aturats. Acabar, o almenys aco-
tar, els abusos en Incapacitat Transitòria.
Pensant en el futur convé un pacte d’Estat
sobre electricitat, aigua, educació, obra pú-
blica amb criteris de cost-benefici, finança-
ment autonòmic i el paper de l’empresa
pública que creix descontroladament en
els àmbits subcentrals.

És necessari ajudar la banca per donar li-
quidesa a les empreses. Del contrari, l’ac-
tuació efectista en forma de la despesa per
se desmoralitza a qui veu el malbaratament
mentre s’oblida a aquells que estan col·lap-
sats, no per falta d’actius i beneficis, sinó
tan sols per manca de liquiditat. Per can-
viar l’estructura del passiu empresarial i
ajudar les famílies, és adequat abaixar l’in-
terès del BCE fixant un termini adequat
–quatre o sis mesos– perquè el fixi l’oferta
d’estalvi i la demanda d’inversió.

Joaquín Trigo Portela 
Director executiu de Foment del Treball 

i vocal de la Junta de Govern del CEC
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Creació de la Comissió
d’Economistes Assessors
Laborals
La Permanent del Consell General de
Col·legis d’Economistes d’Espanya ha acordat
crear una Comissió que s’encarregui d’assis-
tir els economistes que es dediquen a l’asses-
sorament laboral: la Comissió d’Economistes
Assessors Laborals (CEAL). Aquesta Comis-
sió s’encarregarà de la problemàtica de tots
aquells economistes que es dediquen en els
seus despatxos professionals a la contracta-
ció laboral de treballadors, liquidació d’as-
segurances socials, confecció de nòmines i
en general a tot allò relacionat amb l’assesso-
rament laboral per a empreses i professionals.

La Comissió va iniciar el seu funcionament
amb la visita de la secretària d’Estat del Mi-
nisteri de Treball, Sra. Maravillas Rojo, el
passat dia 29 d’octubre, on es va adquirir
el compromís d’iniciar un ambiciós pro-
grama de col·laboració.

I Campionats Esportius
Intercol·legials

El Col·legi d’Econo-
mistes de Cata-
lunya, el Col·legi
d’Enginyers In-
dustrials de Cata-
lunya, el Col·legi

d’Enginyers de Te-
lecomunicació de Ca-

talunya i el Col·legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya han organitzat
els primers campionats esportius intercol·le-
gials.

En aquesta competició, cada col·legi for-
marà una selecció oficial que el represen-
tarà en les diferents modalitats esportives
que configuren el campionat: futbol-sala,
tennis taula, tennis, golf i vela.

Els campionats es desenvoluparan entre els
mesos de març i juny del 2009, i el 4 de
juny tindrà lloc l’acte festiu de lliurament
de premis al Col·legi d’Enginyers de Ca-
mins, Canals i Ports de Catalunya. A més,
s’ha de destacar que els campionats ja
compten amb el patrocini de destacats or-
ganismes oficials i empreses.

En pròximes comunicacions del Col·legi
s’anirà informant els col·legiats del proce-
diment per fer les inscripcions, calendari,
reglaments de les competicions, etc.

Esperem comptar amb la participació dels
nostres associats i col·legiats.

Notícies

Pàg. 28 Informatiu de l’economista núm. 124

Premis IEF
L’Institut d’Estudis Financers (IEF) ha creat
els Premis IEF a l’Excel·lència Finan-
cera, uns guardons que valoren iniciatives
i trajectòries professionals en matèria finan-
cera que destaquin per la seva aportació al
desenvolupament i prestigi del sector fi-
nancer a Catalunya i Espanya.

El dia 16 d’octubre, es va fer el lliurament
dels guardons de les cinc categories en les
quals es concedeixen els Premis. L’acte, que
ha tingut lloc a l’hotel Arts de Barcelona, va
reunir a gairebé 150 personalitats del món
de les finances i va ser clausurat pel conse-
ller d’Economia i Finances de la Generalitat,
l’honorable senyor Antoni Castells.

Premis IEF: 
1. Destacada trajectòria professional 

en finances “Professional financer 
de l’any” a Santiago Fernández Valbuena,
director general de finances 
de Telefónica SA

2. Millor labor continuada de divulgació
financera a Analistas Financieros 
Internacionales (AFI) i al seu president,
Emilio Ontiveros

3. Destacada trajectòria en formació 
i educació econòmica i financera
a Antonio Argandoña Rámiz, professor
de l’IESE

4. Premi a la transparència en la 
informació financera corporativa 
per a empreses no cotitzades
a Caja Navarra 

5. Premi a la transparència en la 
informació financera corporativa 
per a empreses cotitzades a Abertis 

A principis de l’any
2009 es podran inscriure
a la CNMV les persones
físiques o jurídiques 
que vulguin actuar com
a assessors financers
La Circular que crearà les Empreses d’Asses-
sorament Financer (EAFI) es preveu que entri
en vigor abans de finals del 2008. Això sig-
nifica que a partir del proper mes de gener
es podran inscriure a aquesta Comissió Na-
cional les persones físiques o jurídiques que
compleixin amb les condicions previstes.
Des del Registre d’Economistes Assessors
Financers (REAFI) del Consell General de
Col·legis d’Economistes d’Espanya ens in-
formen que aquestes condicions s'esmen-
ten a la Norma 3 punt e) que precisa
encara més les del RD 217/2008: els conei-
xements i experiència de l’aspirant hauran
de referir-se, en cualsevol cas, a funcions
d'assessorament en matèria d’inversions,
gestió de patrimonis, anàlisi o altres rela-
cionades amb el Mercat de Valors; i afegeix
“a efectes de valorar els coneixements es
podrà considerar la possessió de títols i cer-
tificacions acreditatives de coneixements
d'aquestes matèries”. La Norma, doncs,
deixa molt clares les condicions d’admissió
de candidatures per poder formar part del
registre oficial de la CNMV. I, en conversa-
cions que el president del REAFI ha tingut
amb dit organisme, i atès que es tracta
d’una tramitació individual i acurada de
cada expedient, ens han transmès que
només aquells que acreditin una experièn-
cia professional mínima demostrable de
tres anys en activitats clarament relaciona-
des amb els mercats de valors s’admetran
sense més requisits. En la resta dels casos,
menys experiència o experiència no direc-
tament relacionada amb els mercats finan-
cers, s’exigirà l’acreditació de coneixements
suficients en la matèria que ens ocupa.
Conscient que la gran majoria d’Economistes
candidats a crear o inscriure’s com a EAFI
estan en aquest últim supòsit, la Comissió
d’Assessors Financers del Consell General de
Col·legis d’Economistes d’Espanya ha posat
en marxa un curs avançat de formació espe-
cífica en les matèries necessàries per formar-
se com a Assessor Financer. Es tracta d’un
curs pioner a Espanya, de cinc mesos de du-
ració, que tracta en profunditat les matèries
esmentades, amb una combinació òptima
de professorat universitari de primer nivell i
professionals del sector financer, que pròxi-
mament se celebrarà a Barcelona.
Amb la superació satisfactòria del curs, el
Consell emetrà un certificat acreditatiu de
coneixements en aquestes matèries, segons
indica la Norma, que es podrà adjuntar a
l’expedient de constitució de la EAFI.

El proper 28 de març de 2009 tin-
drà lloc la segona fase (examen
pràctic) de l’examen d’aptitud per
accedir al Registre Oficial d’Auditors
de Comptes. L’aula d’Economia està
preparant un curs de preparació que
començarà a finals de gener. 

Més informació a la web
http://www.coleconomistes.com 
o al telèfon 93 416 16 04.
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Jorge Lasheras ha estat nomenat Econo-
mista d’Empresa de l’Any 2008 pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya. 
Les raons que justifiquen el nomenament
de l’economista Sr. Jorge Lasheras Allué com
a Economista d’Empresa de l’Any 2008 són
principalment la seva trajectòria personal i
professional iniciada a l’estranger amb
l’objectiu d’ampliar coneixements i desen-
volupar una experiència laboral més com-
pleta, que el va portar a incorporar-se l’any
1974 a YAMAHA MOTOR EUROPA a Ams-
terdam. Des d’aquí va comandar tot el pro-
cés que culminà amb la implantació del
grup a Espanya. Ha estat vicepresident i
conseller delegat de YAMAHA MOTOR ES-
PAÑA, i des de finals del 1998 combina els
càrrecs de president i conseller delegat. En
aquesta etapa ha liderat el procés de trans-
formació i ordenació del sector de les dues
rodes a Catalunya.

En aquests 20 anys com a president i
conseller delegat de YAMAHA MOTOR
ESPAÑA, recorda haver viscut una si-
tuació de crisi financera com aquesta?
Quines mesures creu que ha de pren-
dre l’empresari per poder superar-la?
Aquesta és la quarta crisi que estic experi-
mentant des que vaig prendre la responsa-
bilitat de YMES. La crisi actual al nostre
país té un doble component, un estructural
de l’economia real espanyola al qual s’ha
afegit la crisi bancària internacional.
Com a empresaris, hem de fer un esforç
per adaptar-nos el més ràpidament possi-
ble a la situació actual. Quan un mercat
està caient d’una forma important, l’em-
presa no té més sortida que adaptar la seva
estructura a aquest canvi de mercat, man-
tenint els aspectes fonamentals per poder
estar ben preparats a la sortida de la crisi.

En aquest sentit, com veu el model de
futur de l’economia catalana? Què cal-
dria fer?
Tant l’economia catalana com l’espanyola
haurien d’adaptar-se al canvi de model
econòmic, així com a les circumstàncies de
complexitat globals.
A curt termini, és necessari recuperar el
finançament per a empreses i per reani-
mar el consum, i a mitjà termini s’hauria
d’obrir i flexibilitzar molt més l’economia
catalana.

Quin creu que ha de ser el paper de l’e-
conomista en la situació de conjuntura
actual?
Els economistes hauríem de tenir l’encert
en el diagnòstic dels problemes per poder
ajudar a prendre les decisions adequades
que exigeix la conjuntura actual. Idealment
hauríem de ser capaços d’avançar-nos a
l’evolució de l’economia perquè les nostres
previsions fossin més útils a la societat.

Donada la seva formació acadèmica
com a economista i la seva extensa
trajectòria professional, quins aspec-
tes de la seva formació considera que
han estat clau?
Independentment dels aspectes tècnics
que ens van ensenyar i que ensenyen a la
facultat, crec que un dels factors clau i que
més m’ha servit en la meva carrera ha estat
la capacitat d’anàlisi i la capacitat d’interre-
lacionar problemes i solucions.

Em consta que vostè va estudiar a l’es-
tranger. En la seva opinió, on rau la
importància d’estudiar a l’estranger?
És una opció que recomanaria als es-
tudiants d’econòmiques?
Per a mi va ser fonamental la sortida a l’es-
tranger i realitzar estudis a Suïssa i Anglaterra.
Tant en aquella època com ara, jo recoma-
naria a tots els estudiants d’econòmiques
que d’una manera o altra surtin a l’exterior
per airejar-se.

Vostè té funcions d’alta responsabilitat
en una multinacional; com es veu la si-
tuació actual de l’economia espanyola
des de l’exterior?
La situació econòmica espanyola es veu
amb certa preocupació, perquè se super-
posen dues crisis, la nostra estructural i la
financera internacional. És probable que a
nosaltres ens costi més temps sortir de la
situació actual. Crec que seran necessàries
mesures estructurals per reposicionar la
nostra economia, però que ningú dubti que
en aquest país serem capaços de remuntar la
situació actual, si treballem fort i eficaçment.

A més, vostè presideix ANESDOR, l’As-
sociació Nacional d’Empreses del Sec-
tor de les dues Rodes, que engloba
fabricants i importadors de vehicles
de dues rodes. Considera que l’asso-
ciacionisme és un bon recurs per es-
quivar la crisi?
La meva presidència a ANESDOR va acabar
al desembre de l’any passat i vaig viure un
període de creixement del sector que em
va permetre iniciar una nova etapa de rede-
finició d’objectius i activitats de l’associació.
A través d’Anesdor, les empreses producto-
res i importadores de scooters i motocicletes
fem sentir la nostra veu en la societat, tant
als poders públics, econòmics o mitjans de
comunicació. Aquesta activitat de lobby és im-
portant en una societat democràtica madura.

En aquesta XIII edició de la Jornada
dels Economistes vostè ha rebut el
Premi a l’Economista d’Empresa de
l’Any 2008. En la seva opinió, quin és el
valor diferencial que l’ha fet mereixe-
dor d’aquest premi?
Estic molt agraït als companys del Col·legi
d’Economistes de Catalunya per donar-me
aquest premi d’Economista d’Empresa de
l’any 2008. Vull creure que m’han conside-
rat per al premi per la labor d’implantació
i desenvolupament d’una companyia mul-
tinacional com Yamaha Motor España al
nostre país des de fa 27 anys. Al llarg d’a-
quest temps hem invertit, hem creat llocs
de treball, hem creat valor afegit, hem rea-
lizat una activitat exportadora molt impor-
tant i, en definitiva, hem aportat un granet
de sorra a l’extraordinari desenvolupament
que la societat catalana i espanyola han re-
alitzat des de l’arribada de la democràcia.

Des de la seva experiència actual,
quin missatge faria arribar als estu-
diants d’econòmiques?
Estudiar econòmiques crec que és una mag-
nífica elecció i obre les portes a una pro-
fessió que està molt en contacte amb el
desenvolupament no solament econòmic
sinó també de les persones. A aquests es-
tudiants els aconsellaria ser oberts, sortir a
l’exterior, mirar al món i parlar anglès.

Elvira García
Gabinet de Premsa del CEC

Gent de casa

Entrevista a
Jorge Lasheras,
president 
de Yamaha
Motor España



Definició dels objectius
prioritaris de l’exercici
2009
Introducció
Un dels objectius més importants que tenia plantejat la Junta de
Govern en els últims anys era la compra d’una nova seu social
a Barcelona, i així es va fer al mes de juliol de l’any 2007
amb la compra d’un solar en la confluència de plaça Gal·la
Placídia i Via Augusta.
En el decurs de l’exercici 2008 es va aprovar el Pla Especial
del nou edifici, es va realitzar un concurs entre cinc equips
d’arquitectes, adjudicant el projecte a Berenguer i Associats i
es va presentar l’estudi de detall a l’Ajuntament de Barcelona.
D’altra banda, s’ha cancel·lat la servitud que tenia el solar.
Quant al pressupost d’inversions durant l’exercici 2009, recull aque-
lles despeses que en el decurs de l’any s’hauran d’afrontar per a la
liquidació total de la compra del solar, com són el pagament de
l’ITP, la compra d’uns metres a l’Ajuntament necessaris per a l’ali-
neació del nou edifici, i aquelles despeses concertades amb arquitec-
tes, enginyers i d’altres professionals; la previsió per aquest concepte
és de 887.571,94 a. El pressupost contempla els interessos que esde-
vinguin de la pòlissa de crèdit necessària per satisfer el deute pendent
per la compra del solar, que es preveu seran 340.000a.
No obstant, tenint en compte la situació econòmica general, la
Junta de Govern ha decidit no començar l’edificació del nou edifici
fins haver venut l’actual seu i finançar amb aquesta venda la cons-
trucció de la nova seu.
La futura seu ha de permetre poder oferir nous serveis col·legials
i ampliar l’àrea de formació i jornades amb condicions més efi-
cients i rendibles, i també podrem oferir serveis bancaris en el ma-
teix edifici i serveis d’assegurances, entre d’altres. 

Objectius 2009
Potenciar l’àrea de Formació. L’Aula d’Economia té previst
organitzar més de 100 cursos de formació i reciclatge professio-
nal, impartits en les diferents seus territorials (Barcelona, Tarra-
gona, Lleida i Girona) i amb una participació al voltant de les
4.000 persones. Es continuarà fomentant les col·laboracions amb
altres institucions per a la realització d’activitats conjuntes
(Col·legi d’Advocats, Universitat Pompeu Fabra, etc.) i es realit-
zaran cursos in company amb empreses i institucions (Endesa,
Ferrero, Sindicatura de Comptes, etc.).
Es plantejarà la possibilitat d’organitzar cursos subvencionats als
assistents en col·laboració amb el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya i es continuarà amb la línia de cursos
d’habilitació professional; en concret està previst un nou curs d’as-
sessor financer, d’acord amb la formació que serà necessària per
poder inscriure’s en el Registre Oficial de la CNMV.
Política de publicacions. El pressupost contempla l’edició de
l’Informatiu de l’Economista (sis números a l’any) i la Re-
vista Econòmica de Catalunya (dos números a l’any), així
com informes o manuals fruit del treball realitzat en el si de les di-
ferents Comissions de Treball.
Recolzament a les Comissions de Treball, per tal d’incrementar
el nombre i la qualitat dels actes que organitzin i fomentar la par-
ticipació dels col·legiats.
La valoració positiva que fan els col·legiats del servei gratuït dels
gabinets d’assessorament sobre temes jurídics, fiscals i d’infor-
màtica, fa que també estiguin inclosos en aquest pressupost.
D’altra banda, el pressupost recull vàries dotacions en diferents
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Pressupost 2009
DESPESES:

60 Compres:
600 Compres de material
609 "Rappels" per compres
Total compres de material

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

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

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

65 Altres despeses de gestió
650 Baixes col·legials per morositat
Total altres despeses de gestió

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

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

68 Dotacions amortitzacions:
680 Amortització immobilitzat intangible
681 Amortització immobilitzat material
Total dotacions amortitzacions

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

Total despeses
INGRESSOS:

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

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

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

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

77 Beneficis i ingressos extraordinaris
771 Beneficis proc. immob. material
778 Ingressos excepcionals
779 Ingressos exercicis anteriors
Total beneficis i ingressos extraordinaris

79 Excessos i aplicacions de provisions
790 Excessos i aplicació de provisions
Total excessos i aplicacions de provisions

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

Partides
capítols per fer front a les despeses de les campanyes de comuni-
cació, gabinets de premsa i elaboració de notes d’opinió necessà-
ries per donar a conèixer les activitats del Col·legi a la societat
en general; l’elaboració i difusió de les enquestes de conjuntura
Situació Econòmica (3 al llarg de l’any) i de l’Index d’Ex-
pectativa Borsària (4 a l’any), són algunes de les actuacions
més significatives. Cal dir que aquestes activitats es realitzen
comptant amb la participació dels col·legiats per mitjà d’enques-
tes on line des de la nostra pàgina web.
Una partida important és la corresponent a la celebració d’un dels
actes més emblemàtics que organitza any rere any el Col·legi, l’or-
ganització de la XIV edició de la Jornada dels Economistes,
en què en els últims anys han vingut participant més de 100 po-
nents i 900 assistents. Per a aquest any 2009 la Junta vol potenciar
la conferència inaugural invitant una personalitat rellevant del
món econòmic internacional.
Està previst també seguir potenciant la comunicació amb els nos-
tres col·legiats fonamentalment a través de la pàgina web i el cor-
reu electrònic. 
En l’exercici 2009 s’acabarà d’implantar el nou sistema d’inscrip-
cions a actes i cursos, a través de la pàgina web que lliga directament
les inscripcions amb la base de dades principal, facilitant així tota
la feina administrativa.
Està previst potenciar la Borsa de Treball, contractant una nova
aplicació a un proveïdor especialitzat que permetrà donar millor
servei als col·legiats a l’hora de cercar una nova feina.
Col·laboració amb institucions públiques i privades. El pres-
supost té en compte els compromisos assumits pel Col·legi amb al-
tres institucions, com són el Consejo General de Colegios de
Economistas de España, REA, REFOR, REAF, ACCID, etc. i més
concretament amb la promoció del Tribunal Arbitral Tècnic de
Catalunya (TATC), creat conjuntament amb el Col·legi d’Engin-
yers Industrials i el Col·legi d’Arquitectes i en el qual s’han incor-
porat al recentment els Col·legis d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports, i el d’Enginyers de Telecomunicacions.
D’altra banda, pel que fa als ingressos el Col·legi compta amb l’a-
portació financera que fan algunes empreses i institucions que
col·laboren anualment, les quals amb la seva aportació contri-
bueixen cada vegada més a poder organitzar nous serveis i acti-
vitats col·legials. Si bé hi ha una sèrie d’institucions i empreses
que col·laboren regularment amb el Col·legi, d’altres ho fan de
manera més esporàdica; és per aquest motiu que el pressupost pre-
veu únicament les aportacions més consolidades. Els ingressos
previstos per aquest concepte es xifren en 199.062,00 euros.
Relacions amb les Universitats. Es preveu continuar col·laborant
amb les Facultats d’Econòmiques en els seus principals esdeveni-
ments (fires, lliurament de títols, etc) per tal de donar a conèixer
el Col·legi als futurs llicenciats.
Serveis als professionals. Al llarg de l’any 2008 s’han inscrit en
el Registre de Societats Professionals 230 societats i es preveu que
a l’any 2009 s’oferiran nous serveis per a totes elles. 
Pel que fa al Torn d’Actuació Professional, que agrupa als di-
ferents professionals en funció de la seva especialitat, se seguiran
publicant els llistats com cada any i es distribuiran a tots els jutjats
d’arreu de Catalunya per tal de promocionar els economistes en
aquest àmbit d’actuació professional. D’altra banda, s’organitza-
ran cursos i jornades específiques per aprofundir en el coneixe-
ment dels aspectes més rellevants de la seva especialització, així
com estar al dia de les normatives que els afecten.

Alguns trets a destacar d’aquest pressupost
Pel que fa als ingressos per quotes col·legials, aquests estan referen-
ciats un any més a l’evolució de l’Índex de Preus al Consum. Es pro-
posa per a l’exercici 2009 un augment de la quota d’acord amb
l’IPC del mes de novembre d’enguany; per aquest concepte es pre-
veuen uns ingressos per quotes col·legials de 1.053.945,85a.
Aquest pressupost inclou l’aportació que el Col·legi fa al Consejo
General de Colegios de Economistas de España de 46.510,09a,
fixada en 9,10 a per col·legiat i any.
Els ingressos per subvencions són 243.768,00a i els provinents
de l’Aula d’Economia 901.005,00a, que representen el 47,93% del
total d’ingressos pressupostats. Els ingressos per quotes col·legials, els
de subvencions i el marge positiu que deixa l’activitat de l’Aula d’E-
conomia, permeten finançar les altres àrees deficitàries, com són Ser-
veis, Activitats i Publicacions (Revista Econòmica de Catalunya).
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Pressupost agregat Pressupost
revista

Pressupost
ordinari

Pressupost
formació

Pressupost 
serveis

Pressupost 
activitats

108.763,88 4,56% 0,00 0,00 95.263,88 1.500,00 12.000,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108.763,88 4,56% 0,00 0,00 95.263,88 1.500,00 12.000,00

46.510,09 1,95% 46.510,09 0,00 0,00 0,00 0,00
83.631,26 3,51% 7.860,60 0,00 48.270,66 0,00 27.500,00
63.000,00 2,64% 47.379,00 0,00 14.121,00 1.500,00 0,00

364.536,15 15,28% 66.956,73 18.500,50 213.000,00 34.940,00 31.138,92
175.212,26 7,35% 30.171,00 12.360,00 102.968,00 8.813,26 20.900,00
160.639,23 6,74% 50.430,00 29.074,00 67.093,23 3.942,00 10.100,00
78.666,20 3,30% 23.167,20 2.000,00 8.494,00 1.202,00 43.803,00
59.552,51 2,50% 40.149,51 2.103,00 6.200,00 0,00 11.100,00
43.303,00 1,82% 35.403,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00
87.322,07 3,66% 47.722,07 0,00 22.400,00 0,00 17.200,00

1.162.372,77 48,73% 395.749,20 64.037,50 490.446,89 50.397,26 161.741,92

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.850,00 0,66% 12.850,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

1.500,00 0,06% 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.350,00 0,73% 14.350,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

496.758,00 20,83% 242.882,00 9.500,00 125.000,00 62.762,00 56.614,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144.059,82 6,04% 70.435,78 2.755,00 36.250,00 18.200,98 16.418,06
640.817,82 26,87% 313.317,78 12.255,00 161.250,00 80.962,98 73.032,06

20.000,00 0,84% 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 0,84% 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340.000,00 14,25% 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,04% 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341.000,00 14,30% 341.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.101,00 1,60% 5.000,00 0,00 30.601,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.101,00 1,60% 5.000,00 0,00 30.601,00 0,00 2.500,00

1.902,12 0,08% 1.902,12 0,00 0,00 0,00 0,00
54.825,46 2,30% 52.761,90 0,00 1.500,00 563,56 0,00
56.727,58 2,38% 54.664,02 0,00 1.500,00 563,56 0,00

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

2.385.133,05 100,00% 1.144.081,00 76.292,50 782.061,77 133.423,80 249.273,98

1.053.945,85 44,12% 1.053.945,85 0,00 0,00 0,00 0,00
27.000,00 1,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
3.200,00 0,13% 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00

901.005,00 37,72% 0,00 0,00 901.005,00 0,00 0,00
88.500,00 3,71% 30.000,00 0,00 0,00 58.500,00 0,00
30.680,00 1,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 30.680,00

2.104.330,85 88,10% 1.083.945,85 3.200,00 901.005,00 58.500,00 57.680,00

44.706,00 1,87% 2.200,00 8.800,00 3.006,00 0,00 30.700,00
199.062,00 8,33% 76.033,00 18.429,00 0,00 0,00 104.600,00
243.768,00 10,21% 78.233,00 27.229,00 3.006,00 0,00 135.300,00

28.000,00 1,17% 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,42% 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.000,00 1,59% 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.500,00 0,10% 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.500,00 0,10% 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.388.598,85 100,00% 1.202.678,85 30.429,00 904.011,00 58.500,00 192.980,00
60.193,38 113.261,87 -45.863,50 123.449,23 -74.360,24 -56.293,98
3.465,80 58.597,85 -45.863,50 121.949,23 -74.923,80 -56.293,98
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SOCIEDADES

REAL DECRETO 1317/2008, DE 24 DE JULIO 
(BOE 11-09-2008) [REF. CISS LE327710]
Se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades asegura-
doras.

REAL DECRETO 1318/2008, DE 24 DE JULIO 
(BOE 11-09-2008) [REF. CISS LE327711]
Se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los
seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de
20 de noviembre.

CIRCULAR 3/2008, DE 11 DE SEPTIEMBRE 
(BOE 02-10-2008) [REF. CISS LE328034]
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Sobre normas contables, cuentas anuales y estados de infor-
mación reservada de las instituciones de inversión colectiva.

ORDEN EHA/3064/2008, DE 28 DE OCTUBRE 
(BOE 30-10-2008) [REF. CISS LE328688]
Se modifican la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 26 de julio de 1989 por la que se desarrolla el artículo 86 de
la Ley del Mercado de Valores y la Orden del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda de 24 de septiembre de 1993, sobre fondos
y sociedades de inversión inmobiliaria, al objeto de habilitar a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores para desarrollar
determinados aspectos en el ámbito contable de entidades su-
pervisadas y en el de cálculo de coeficientes y límites de las ins-
tituciones de inversión colectiva.

REAL DECRETO 1793/2008, DE 3 DE NOVIEMBRE 
(BOE 18-11-2008) [REF. CISS LE329963]
Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.

IRPF

RESOLUCIÓN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
(BOE 30-09-2008) [REF. CISS LE327992]
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el cuarto
trimestre natural del año 2008, a efectos de calificar tributaria-
mente a determinados activos financieros.

IGIC

RESOLUCIÓN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
(BOE 24-09-2008) [REF. CISS LE327909]
Dirección General de Tributos
Sobre la aplicación del régimen de la Zona Especial Canaria a
las entidades inscritas en el Registro Oficial de Entidades de la
Zona Especial Canaria antes del 1 de enero de 2007.
• Otras materias afectadas: Sociedades, No residentes, Trans-
misiones patrimoniales y Tasas estatales.

IBI

ORDEN EHA/2816/2008, DE 1 DE OCTUBRE 
(BOE 09-10-2008) [REF. CISS LE328142]
De modificación de la Orden EHA/3188/2006, de 11 de octu-
bre, por la que se determinan los módulos de valoración a

efectos de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición
transitoria primera del Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 
HISPANO-COLOMBIANO DE 31 DE MARZO DE 2005 
(BOE 28-10-2008) [REF. CISS LE328565]
Instrumento de ratificación del Convenio entre el Reino de Es-
paña y la República de Colombia para evitar la doble imposi-
ción y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre
la renta y el patrimonio, hecho en Bogotá el 31 de marzo de
2005.

GESTIÓN TRIBUTARIA

ORDEN EHA/3012/2008, DE 20 DE OCTUBRE 
(BOE 23-10-2008) [REF. CISS LE328442]
Se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones
con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y
el lugar, forma y plazo de presentación.

REAL DECRETO 1804/2008, DE 3 DE NOVIEMBRE 
(BOE 18-11-2008) [REF. CISS LE329968]
Se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas
para la prevención del fraude fiscal, se modifica el Reglamento
para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado
por el Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban otras
normas tributarias.
• Otras materias afectadas: IAE, No Residentes, IRPF, Transmi-
siones Patrimoniales y Régimen sancionador tributario

NO RESIDENTES

REAL DECRETO 1794/2008, DE 3 DE NOVIEMBRE 
(BOE 18-11-2008) [REF. CISS LE329964]
Se aprueba el Reglamento de procedimientos amistosos en ma-
teria de imposición directa.

ORDEN EHA/3202/2008, DE 31 DE OCTUBRE 
(BOE 10-11-2008) [REF. CISS LE329246]
Se aprueba el modelo 291 «Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. No residentes sin establecimiento permanente.
Declaración informativa de cuentas de no residentes», así
como los diseños físicos y lógicos para su presentación por
soporte directamente legible por ordenador, y se establece
el procedimiento para su presentación telemática por tele-
proceso.

ORDEN EHA/3300/2008, DE 6 DE NOVIEMBRE 
(BOE 17-11-2008) [REF. CISS LE329917]
Se aprueban el modelo 216 «Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de estableci-
miento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Decla-
ración-documento de ingreso» y el modelo 296 «Impuesto
sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin estableci-
miento permanente. Declaración anual de retenciones e in-
gresos a cuenta.



No
tic

ia
ri 

ju
ríd

ic

Igualtat efectiva entre homes i dones (Llei 3/2007, de 22 de març)1

L’article 14 de la Constitució espanyola del 1978 preveu que
els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler
cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opi-
nió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Recentment, els poders públics han posat fil a l’agulla amb re-
lació a la discriminació per raó de sexe, i han regulat amb detall
de quina manera s’ha de fer efectiva la igualtat entre homes i
dones en els diferents àmbits de la societat.
Des del punt de vista jurídic, el resultat ha estat la publicació de
la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva
entre homes i dones, així com diverses modificacions que afec-
ten aspectes laborals, socials o administratius, entre d’altres.
En aquest article, exposarem els aspectes que afecten de ma-
nera més directa l’exercici professional i les empreses, centrant-
nos en els principis de la llei i les actuacions de foment de la
igualtat en l’àmbit privat.
Les actuacions de foment de la igualtat en l’àmbit públic seran ob-
jecte d’estudi en un futur article de l’Informatiu de l’Economista.

PRINCIPIS INFORMADORS DE LA LLEI

1. Principi d’igualtat de tracte entre dones i homes 
i conseqüències jurídiques de les conductes discriminatòries

Aquest principi suposa l’absència de tota discriminació per raó
de sexe, tant directa com indirecta i, especialment, les derivades
de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i l’estat civil.
Entenem per discriminació directa per raó de sexe la situació
en la qual es troba una persona que sigui, hagi estat o pogués
ser tractada, en consideració al seu sexe, de manera menys fa-
vorable que una altra en situació comparable (art. 6).
Entenem per discriminació indirecta per raó de sexe la situació en
què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres posa
a persones d’un sexe en desavantatge particular respecte a per-
sones de l’altre sexe, llevat que es pugui justificar objectivament,
en consideració a una finalitat legítima i que els mitjans per as-
solir l’esmentada finalitat siguin necessaris i adequats (art. 6).
Els actes i les clàusules dels negocis jurídics que constitueixin o
causin discriminació per raó de sexe es consideraran nuls i sense
efecte, i donaran lloc a responsabilitat a través d’un sistema de
reparacions o a indemnitzacions que siguin reals, efectives i
proporcionades al perjudici sofert, així com, en el seu cas, a tra-
vés d’un sistema eficaç i dissuasiu de sancions que previngui la
realització de conductes discriminatòries.

2. Principi de presència o composició equilibrada

Principi basat en la representació prou significativa d’ambdós
sexes en òrgans i càrrecs de responsabilitat.

FOMENT DE LA IGUALTAT DE SEXES EN L’ÀMBIT PRIVAT

D’acord amb l’article 45 de la Llei, les empreses estan obligades
a respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral
i, amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures dirigides a
evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i
homes.
De manera detallada, la llei preveu les següents actuacions:
1. Negociació col·lectiva

D’acord amb l’article 43 de la Llei, l’empresa tindrà el deure
de negociar amb els Representants dels Treballadors en els
Convenis Col·lectius mesures dirigides a promoure la igualtat
de tracte i d’oportunitats.

2. Plans d’igualtat
Els Plans d’igualtat, d’acord amb el que disposa l’article 46 de
la Llei, són un conjunt de mesures, adoptades després d’un
diagnòstic de situació, tendents a assolir la igualtat de tracte
i d’oportunitats en l’empresa i a eliminar la discriminació per
raó de sexe.
Els plans d’igualtat poden ser d’obligat compliment o potes-
tatius.
Plans d’igualtat d’obligat compliment: d’acord amb l’article
45 les empreses hauran d’elaborar obligatòriament Plans d’i-
gualtat en els casos següents:
– En les empreses de més de 250 treballadors.
– En la resta d’empreses en què així ho estableixi el Conveni

Col·lectiu aplicable.
Plans d’igualtat de compliment voluntari: en la resta de casos
l’elaboració i implantació d’un Pla d’igualtat serà voluntària,
prèvia consulta als representants dels treballadors.

3. Mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual i la
persecució per raó del sexe en el treball
L’article 48 estableix que l’empresa haurà de promoure con-
dicions de treball que destina a evitar l’assetjament sexual i
la persecució per raó de sexe i arbitrar procediments especí-
fics per a la seva prevenció i per donar curs a les denúncies
o a reclamacions que puguin formular els qui hagin estat ob-
jecte del mateix.

4. Drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral
L’article 44 de la Llei preveu que "els drets de conciliació de
la vida personal, familiar i laboral es reconeixeran als treba-
lladors i les treballadores".
Així mateix, als efectes d’aconseguir i fomentar l’assumpció
equilibrada de les responsabilitats familiars, evitant tota dis-
criminació basada en el seu exercici, la normativa laboral i
de Seguretat Social ha estat modificada de forma substan-
cial, en especial en els àmbits que es detallen a continuació:
a) Adaptació i distribució de la jornada.
b) Permisos retribuïts.
c) Reducció de jornada per guarda legal.
d) Vacances.
e) Risc durant la lactància natural, figura de nova creació.
f) Suspensió del contracte per maternitat, adopció o acolliment.
g) Suspensió del contracte per paternitat.
h) Excedència.
Com s’aprecia, la conciliació de la vida personal, familiar i la-
boral centra una part important dels esforços de la llei i de
les lleis que s’han vist modificades.

CONCLUSIÓ

Per tot el que s’ha exposat, la igualtat efectiva entre homes i
dones ja disposa d’una regulació clara, àmplia i amb mesures
concretes.
Dins l’àmbit de l’empresa privada, hem destacat les mesures
de caràcter laboral, centrant-nos en la negociació col·lectiva,
els plans d’igualtat, la prevenció de l’assetjament sexual i la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
La implantació concreta de mesures en el nostre entorn pro-
fessional o laboral dependrà de diversos factors, essent una
obligació de tots fer efectius els principis que la integren.

Caroline Monniot
Advocada (Guillén Bécares, SLP)

1 El sistema sancionador no es troba regulat a la llei.
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al Reflexions sobre la valoració 
de l’inventari
PROBLEMÀTICA:
Alguns agents implicats en un concurs creuen que el valor que
l’AC ha de posar a l’inventari deu ser molt semblant al preu
que s’espera obtenir mitjançant alienació en el període de li-
quidació o mitjançant la venda en període de fase comuna.
Així mateix, creuen que determinades partides de l’actiu, com
poden ser els clients de cobrament dubtós, han ser donats de
baixa per l’Administració Concursal (AC) i no aparèixer a l’inventari.
Tot això en atenció a l’objectiu que els creditors puguin avaluar
les quantitats que s’obtinguin de l’actiu als efectes de determinar
el seu risc en la decisió de donar suport o no a un conveni, o de
conèixer el quantum del que podran recuperar dels seus crèdits.
Però el diferencial entre valor i preu no es produeix de forma ale-
atòria ni casual. En aquest article desenvoluparem quin és, sota la
nostra consideració, el mecanisme que s’aplica en situacions en
què l’oferta de béns procedeix d’empreses en situació concursal.

ANÀLISI DE VALOR I PREU A EFECTES CONCURSALS:
En la LC, en l’article 82.3, s’ordena a l’AC que “L’avaluació de
cada un dels béns i drets es realitzarà de conformitat amb el
seu valor de mercat [...]”.
Per la seva banda, el Nou Pla General de Comptabilitat (NPGC)
conforma un conjunt d’instruments pels quals s’haurà de guiar
l’AC, perquè constitueixen el cos doctrinal de l’activitat em-
presarial (Codi de Comerç, Llei de SA, Llei de SL, etc.). En el
nou pla destaquen les normes de valoració que s’han d’utilitzar
en la comptabilització dels actius. El valor raonable d’un actiu
i el seu valor realitzable net són termes que esdevenen fo-
namentals. El valor de mercat i el valor actual apareixen definits
com a criteris instrumentals essencials.
En cap de les disposicions legals es parla de preu. Mai es parla
de preu. I hem de tenir en compte que les disposicions legals
han de ser concordants entre si.
Però de la lectura del citat article 82.3, pel que sembla, alguns
dedueixen que l’AC ha de determinar el valor més aproximat
al preu de cada un dels elements de l’actiu si aquests fossin
oferts al mercat.
Aquesta és una interpretació estreta, i en molts casos d’impos-
sible aplicació. A tall d’exemple només citarem els casos en
què determinats béns, necessaris per a la continuïtat de l’acti-
vitat, puguin tenir un preu proper al seu valor de liquidació si
són venuts en el mercat, encara que el seu valor d’ús és clara-
ment superior. Un altre exemple el constitueixen instal·lacions
complexes amb diversos elements que mantenen un valor
d’ús, i a vegades també un valor net realitzable, que, conside-
rats en conjunt, superen la suma dels seus valors individuals.
I el que exposem en el paràgraf anterior parteix de la base que
existeix un mercat en el qual alienar els béns i drets de la concur-
sada. L’ordre dimanant de l’article 82.3 resulta d’aplicació impos-
sible quan no hi ha mercat, o almenys quan no hi ha un mercat
actiu, tal com es defineix en el mateix NPGC, segons el qual exis-
teix un mercat actiu quan es donen les característiques següents:
 Els béns i serveis intercanviats en el mercat són homogenis.
 Es poden trobar pràcticament en qualsevol moment compra-

dors o venedors per a un determinat bé o servei.
 Els preus són coneguts i fàcilment accessibles per al públic.

Aquests preus, a més, reflecteixen transaccions de mercat
reals, actuals i produïdes amb regularitat.

Per tant, la pregunta que cal contestar és: com es valora cada
un dels béns i drets de l’inventari? I la resposta la trobem en el
NPGC que indica que, a falta de mercat, el valor raonable d’un
element s’obté mitjançant l’aplicació de models i tècniques de
valoració. Després d’assenyalar algunes de les tècniques i mè-
todes, el NPGC ordena que es maximitzi l’ús de dades obser-
vables, limitant l’ús de consideracions subjectives i de dades
no observables ni contrastables. Finalment, quan s’hagi de va-

lorar béns o drets dels quals no es pugui obtenir de forma fia-
ble un valor comparable o una tècnica o mètode de valoració,
aleshores es valorarà pel cost amortitzat o pel cost d’adquisició
o de producció, minorat pels deterioraments patits.
Per descomptat, sempre existeix, en suport de l’AC, la possibilitat
d’acudir a l’assessorament d’experts independents, segons el que
disposa l’article 83. Amb independència de la possibilitat real de
fer front al cost de dits assessors, el cert és que no s’invalida la
reflexió que es planteja en aquestes pàgines, atès que l’expert
està sujecte en la seva valoració al que disposa l’article 82.3.
Sembla evident que aquí sorgeix un problema, i aquest no es
basa només en el conegut vers de Machado. Per una banda, la
LC no remet a un preu d’improbable coneixement, sinó a un
valor. Ara bé, és justament la determinació de dit valor i si es vol,
fins i tot la seva definició, la que ocasiona problemes a l’AC per
donar un compliment sense fissures del citat article de la LC.

UNA PROPOSTA DE SOLUCIÓ
Assenyalarem, en primer lloc, que després de la LC s’ha aprovat
el NPGC, que aporta una profunda discussió sobre els diversos
mètodes i criteris de valoració aplicables a cada un dels actius,
passius, fons propis i components d’ingressos i despeses. La ca-
pacitat normativa del NPGC afecta no solament els diferents
elements susceptibles de valoració atenent a la seva naturalesa,
sinó que s’esté a la situació en què es troben aquests elements
en relació amb el seu ús, funció i encaix en les necessitats de
l’objecte de l’activitat empresarial. Així, un mateix bé (bé o dret)
o conjunt de béns pot ser valorat segons criteris de: valor comp-
table, valor raonable i valor net realitzable.
Cada un d’aquests mètodes de valoració pot ser aplicat a un
mateix bé o conjunt de béns, atenent a la situació objectiva que
afecta l’empresa o els béns de què es tracti. Així, no s’usa el
mateix mètode per valorar un mateix bé si aquest està en ús i,
a més, s’espera d’ell que formi part d’un procés productiu que
si aquest bé està obsolet o fora del procés productiu. Igual-
ment, no es valora segons el mateix criteri si l’empresa està en
situació de continuïtat o en situació de liquidació. Sobre aquest
punt hauria de quedar clar que la situació concursal d’una em-
presa no implica modificació en els criteris de valoració. En cas
de capacitat de continuïtat d’una empresa, el concurs no és
més que un instrument legal per trobar noves fonts de finan-
çament, normalment basades en la quitança i l’espera, subjec-
tes a l’aprovació o aquiescència del conjunt de creditors.
Per a l’aplicació d’aquests tres mètodes fonamentals de valora-
ció, i en qualitat de criteris instrumentals necessaris per arribar
a algun dels tres, el NPGC proposa i defineix altres conceptes
de valoració, que són: cost històric o cost, valor actual, valor
en ús, costos de venda, cost amortitzat, costos de transacció
atribuïbles a un actiu o passiu financer i valor residual.
És cert que en el desenvolupament del NPGC els conceptes de va-
loració no queden classificats en la forma que aquí s’ha descrit, però
de la lectura del NPGC es desprèn que hi ha tres mètodes de valo-
ració i que la resta no són més que tècniques o criteris instrumen-
tals per arribar a valoracions correctes seguint els mètodes descrits.
Així doncs, el punt 6è del Marc conceptual de la comptabilitat,
és a dir, “els criteris de valoració”, no constitueixen més que
una llista de mètodes i criteris acompanyats de les respectives
definicions que convenen al NPGC perquè no es creïn dubtes
al tractar d’aplicar el que disposa la segona part del pla, és a dir,
les “Normes de Registre i Valoració”, vertader nucli del nou pla.
El nostre despatx (EVE) entén que l’article 82.3 de la LC ha de
ser considerat a la llum de les definicions que es troben en el
Marc Conceptual de la Comptabilitat del NPGC.
Així, la referència al Valor de Mercat ha d’encaixar, seguint el
NPGC, en el concepte de Valor Raonable o en el de Valor Net
Realitzable. En efecte, les úniques referències a un Valor de
mercat que apareixen en les definicions de criteris de valoració
del NPGC són les següents:
1. Al definir Valor Raonable, s’exposa que “amb caràcter general,

el valor raonable s’ha de calcular per referència a un valor fia-
ble de mercat. En aquest sentit, el preu cotitzat en un mer-
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2. cat actiu és la millor referència del valor raonable”. Més enda-
vant, i al tractar el problema que pot sorgir al determinar el valor
raonable quan no existeix un Mercat Actiu, s’afirma que “en
qualsevol cas, les tècniques de valoració utilitzades han de ser
consistents amb les metodologies acceptades i utilitzades pel
mercat en la fixació de preus, i s’han d’utilitzar, si existeix, la tèc-
nica de valoració utilitzada pel mercat que hagi demostrat que
és la que obté unes estimacions més realistes dels preus.”

2. Al definir el Valor Net Realitzable, es diu que el d’un actiu és
“l’import que l’empresa pot obtenir per la seva aliena-
ció en el mercat en el curs normal del negoci, deduint els
costos que s’estimin necessaris per dur-la a terme [...]”.

3. Finalment, assenyalar que en la definició del valor net comp-
table no es fa cap referència al valor de mercat.

Entenem que l’Administració Concursal ha de tenir en considera-
ció una taxonomia clara a l’hora de fixar el mètode o criteri de va-
loració que cal elegir. Aquesta classificació de mètodes la podem
establir a partir de la situació que es doni en relació amb els béns
que s’han de valorar, i tenint en compte les variables següents:
– Béns amb mercat versus béns sense mercat.
– Béns operatius en continuïtat versus béns no operatius.
– Béns que formen un conjunt versus béns aïllats.
1. Aquells béns dels quals existeix mercat han de ser valorats a valor

fiable de mercat. No s’ha d’entendre existència de mercat quan
l’única sortida a un bé és la liquidació o el desballestament.

2. Aquells béns dels quals no existeix mercat han de ser valorats
atenent a la seva operativitat en el futur de l’empresa. Si els
béns no són operatius s’han de valorar atenent a les ofertes
que es puguin obtenir en fase comuna si s’han rebut. En els
casos que sigui evident que l’únic destí és la liquidació o el
desballestament, es fixarà aquest valor. Si els béns són ope-
ratius, s’han de valorar segons el seu valor d’ús.

3. Si, no existint mercat, els béns operatius formen un conjunt
en què cada un de les parts resulta necessària per a la con-
tinuïtat, s’haurà de valorar l’ús del conjunt.

4. En el cas especial que en un conjunt complex existeixin béns
separables amb un valor de mercat conegut i la resta de béns
no tinguin mercat (perquè són rars o difícilment traslladables,
etc.), aleshores s’han de valorar segons el valor de mercat
aquells béns que tenen una sortida de mercat factible, i la
resta es valoraran en el seu conjunt per la diferència entre el
valor d’ús del conjunt i el valor de mercat dels que el tinguin.
En aquest cas caldrà establir una forqueta per a aquests
béns, ja que és possible que la venda en el mercat d’una part
dels béns suposi la impossibilitat d’obtenir un valor d’ús de
la resta dels béns. En aquest cas, s’hauran de valorar també
atenent al seu valor de liquidació.

CAUSES DE LA DIFERÈNCIA ENTRE VALOR I PREU EN LA
LIQUIDACIÓ O EN L’ALIENACIÓ DE BÉNS NO 
NECESSARIS PER A LA CONTINUÏTAT
No obstant el que s’ha dit fins el moment, cal tenir en compte
l’especial situació d’urgència que afecta les empreses concur-
sades. Això invalida el concepte de valor raonable, atès que
normalment es dóna el supòsit previst en la definició de valor
raonable que s’estableix en el NPGC, a l’asssenyalar que “En
cap cas té el caràcter de valor raonable el fet que sigui resultat
d’una transacció forçosa, urgent o com a conseqüència d’una
liquidació involuntària.”
Atès que el valor fiable de mercat no és més que un cas parti-
cular del valor raonable, hem d’entendre que no és possible
trobar un valor de mercat, ja que tampoc es compleixen la se-
gona i la tercera condició de mercat actiu.
El que ens trobem en realitat és un conjunt d’operacions de
compravenda en què es donen desequilibris en la informació
i les oportunitats que tenen els possibles adquirents i l’únic ve-
nedor. No oblidem que el venedor està obligat a vendre, men-
tre que els possibles compradors, que normalment són
escassos, pretenen aprofitar l’oportunitat d’obtenir gangues.
Justament aquestes oportunitats de gangues són les que expli-
quen les diferències de valor entre el que seria un valor de mer-

cat –si es donessin les condicions normals– i el preu realment
obtingut. Aquesta diferència no és més que una quasi-renda,
en el sentit que donava Alfred Marshall a aquest concepte,
només que a l’inrevés. És a dir, es tracta per a la venedora
d’una pèrdua patrimonial que té l’origen en una quasi-renda
positiva que obté l’adquirent. La quasi-renda neix de la situació
en què l’oferta d’un bé és absolutament rígida a curt termini.
Per tant, existeix una oferta rígida durant un temps curt i és
aprofitat pels oferents per obtenir una renda suplementària.
En el cas que ens ocupa, l’argument funciona exactament a
l’inrevés. La urgència de temps per a la venda del bé impedeix
que l’oferent pugui retirar l’oferta davant de contraprestacions
a la baixa (en això consisteix la rigidesa de l’oferta) i els de-
mandants ho saben, de forma que realitzen propostes de preu
a la baixa, buscant una oportunitat que puguin perdre, però
pensant que ja n’apareixeran altres de noves. Així, els que ob-
tenen una quasi-renda són els adquirents, ja que hauran ad-
quirit un bé a un preu que, posteriorment, el seu valor d’ús els
permetrà obtenir un benefici superior al de mercat, i aquesta
diferència l’hauran obtingut per una rigidesa en el curt termini
que ha afectat negativament l’oferent. Així, aquest últim, su-
porta una pèrdua, l’expressió de la qual és una quasi-renda
obtinguda per un altre agent, però amb el signe canviat.
L’Administració Concursal no erra quan valora segons el valor
de mercat, encara que la concursada no l’obtingui per existir
una apropiació d’una quasi-renda per part de l’adquirent.
La causa de la diferència no és altra que quan el mercat és
molt restringit existeixen asimetries d’informació que produei-
xen una renda especulativa a favor de qui poseeixi la informa-
ció. D’això podem deduir que:
Les quasi-rendes són inversament proporcionals o decreixents
a la fortalesa del sector econòmic que s’analitzi, a la fortalesa
financera global i a la possessió d’informació.
L’única forma de trencar aquest cercle viciós és la de crear un mer-
cat de béns d’empreses en concurs, amb la màxima transparència
de preus i qualitats dels béns ofertats. Per a això és necessari re-
alitzar una inversió en informació, és a dir, en un sistema que per-
meti l’accés a la informació dels actius en venda procedents de
tots els concursos d’Espanya i en donar-li la publicitat adequada.

ES PRODUEIXEN LES QUASI-RENDES PER UN ERROR 
EN LA VALORACIÓ?
És evident que no. Les quasi-rendes són independents de qualsevol
valoració apriorística d’un bé. Es produeixen per asimetries d’infor-
mació. I aquest no és un problema de l’AC, excepte que existís
perversió en el sistema i no s’informés a tercers de la liquidació.

CONCLUSIONS
1. L’obligació exigida als AC de realitzar l’avaluació de confor-

mitat amb el valor de mercat resulta impossible si ens ate-
nim a les definicions del NPGC, ja que en aquest es diu
expressament que en cap cas té la consideració de valor rao-
nable el fet que sigui resultat d’una transacció forçosa, ur-
gent o com a conseqüència d’una liquidació involuntària. I
sembla evident que en situació concursal la deutora es troba
davant transaccions forçoses, o si més no, urgents.

2. La asimetria en la informació ocasiona que els adquirents bus-
quin gangues, creant una bretxa entre el valor dels béns que
s’han d’alienar i el preu que es pugui esperar dels escassos de-
mandants. Però aquest fet no significa que el valor del bé
s’hagi perdut. El que significa és que el valor que podrà recu-
perar l’alienant no és la totalitat del valor, ja que una part im-
portant se l’apropiarà l’adquirent. Si l’AC ha de determinar el
valor recuperable per la deutora, aleshores influeix negativa-
ment en la determinació del valor, sent involuntàriament, un
agent al servei d’aquells que busquen gangues en un concurs.

3. L’única forma de luitar contra aquesta perversió del sistema
és crear un mercat en què es redueixin les asimetries entre
adquirents i alienants. Aquest mercat ha de tenir un àmbit
territorial de nivell estatal.

Salvador Bertrán Codina, soci d’EVE
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Informes d’auditoria. Adaptació
al Nou Pla General Comptable
Les recents novetats legislatives en matèria comptable efectuades
a través de la Llei 16/2007, de 4 de juliol, i del Reial Decret
1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General
de Comptabilitat (en endavant, NPGC), signifiquen un pas deter-
minant cap a l’harmonització comptable internacional a l’incorpo-
rar part important de la normativa internacional. Aquestes
modificacions tenen, així mateix, una incidència important en els
comptes anuals i, per tant, en els treballs i els informes d’auditoria
de comptes anuals.
La Tercera part del NPGC, sobre els comptes anuals, és d’aplicació
obligatòria per a totes les empreses, de la mateixa manera que la
primera i segona part corresponents al marc conceptual de la comp-
tabilitat i normes de registre i valoració. Aquesta tercera part recull
les normes d’elaboració dels comptes anuals, així com els models,
normals i abreujats, dels documents que conformen les mateixes. La
principal novetat, a més del major desglossament informatiu que es
requereix en les notes de la memòria, ve donada per la incorporació
de dos nous documents: l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat
de fluxos d’efectiu.
És important indicar que la Disposició transitòria quarta del Reial
Decret recull la informació que s’ha d’incorporar en els comptes
anuals del primer exercici que s’iniciï a partir del 1 de gener de
2008, data d’entrada en vigor del NPGC.
Aquestes novetats legislatives tenen una incidència directa i sig-
nificativa sobre els criteris a seguir en la redacció dels informes
d’auditoria de comptes anuals que es regulen a les Normes Tèc-
niques d’Auditoria, almenys en tot allò relacionat amb els se-
güents aspectes:
 Els documents comptables integrants dels comptes anuals, que

són: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en
el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria (Tercera
part del NPGC).

 Els criteris d’actuació en el cas particular dels treballs d’auditoria
de comptes anuals corresponents al primer exercici en què resulti
d’aplicació el NPGC (Disposició transitòria quarta).

Quant als documents comptables integrants dels comptes anuals,
cal mencionar que serà necessària l’adaptació de les referències a
aquells documents que es facin en els informes d’auditoria que s’e-
metin d’acord amb les Normes Tècniques d’Auditoria vigents. En
aquest sentit, els treballs d’auditoria de comptes sobre estats fi-
nancers formulats conforme al NPGC, allò previst en totes les vi-
gents Normes Tècniques d’Auditoria referent als documents que
integren els comptes anuals (balanç, comptes de pèrdues i guanys
i memòria) s’ha d’entendre referit als documents dels comptes
anuals segons el NPGC.
Per altra banda, s’ha d’advertir que en els treballs d’auditoria de
comptes anuals d’una entitat en els qual no s’inclogui l’estat de
fluxos d’efectiu, al no ser obligatori per poder formular el balanç
i estat de canvis en el patrimoni net en model abreujat, les men-
cions a aquest estat de fluxos d’efectiu, conseqüentment, no s’han
de fer.
Quant als criteris a seguir en la realització del treball d’auditoria
dels comptes anuals corresponents al primer exercici en què resulti
d’aplicació el NPGC, cal recordar que la Disposició transitòria
quarta del Reial Decret 1514/2007 estableix la informació a in-
cloure en els comptes anuals del primer exercici que s’iniciï a partir
de l’1 de gener de 2008, que serà el primer en què es formulen els
comptes anuals aplicant el NPGC. Preveu un règim especial per als
primers comptes anuals que es formulin aplicant el NPGC, establint
que, a efectes d’uniformitat i comparabilitat, els citats comptes
anuals es consideraran comptes anuals inicials, per la qual cosa no
es reflectiran xifres comparatives en els comptes esmentats.
En conseqüència, en la realització del treball d’auditoria dels comp-
tes anuals del primer exercici en què sigui d’aplicació el NPGC, l’au-
ditor es trobarà amb una situació excepcional en relació amb
diferents aspectes del seu treball derivats d’aquest règim transitori.
Amb caràcter general, l’auditor haurà de seguir el que estableixen
les Normes Tècniques d’Auditoria, adaptant-se a les noves circums-
tàncies quan així es requereixi.

Per altra banda, en la redacció de l’informe d’auditoria sobre els
comptes anuals de l’exercici 2008 l’auditor haurà de seguir els mo-
dels d’informe d’auditoria previstos en les Normes Tècniques d’Au-
ditoria, si bé el contingut d’aquests models d’informes necessitarà
una adaptació per poder recollir la situació especial plantejada en
aquest exercici en relació amb determinats aspectes, como són:
uniformitat i comparabilitat, la diferent denominació dels docu-
ments integrants dels comptes anuals i la referència a l’informe
d’auditoria de l’exercici anterior.
Amb relació als informes d’auditoria amb el NPGC, és d’esperar
que en breu l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes es
pronunciï amb l’objectiu de determinar quins són els criteris a se-
guir en la redacció d’aquests informes i el tractament que es do-
narà als aspectes mencionats en el paràgraf anterior.

Carlos Basanta Díaz
Horwath Auditores España, SL

Aspectes fonamentals sobre la
modificació de la Llei d'auditoria
La Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17
de Maig de 2006 relativa a l'auditoria legal dels comptes anuals i
dels comptes anuals consolidats, en l'article 53 sobre transposició
indica que els Estats membres adoptaran i publicaran abans del 29
de juny de 2008 les disposicions necessàries per donar compliment
al que estableix en la present Directiva. Com veiem, el termini
abans indicat ja ha estat sobrepassat i encara no s'ha produït la
modificació necessària de la nostra llei d'auditoria perquè s'adapti
a aquesta VIII Directiva.
Sense voler estendre'm, ja que podria ressenyar moltes raons per
les quals la nostra llei d'auditoria necessita un canvi fonamental,
només vull esmentar que les profundes transformacions que han
tingut lloc els últims anys en els mercats de capitals, en la pròpia re-
gulació de l'auditoria dins de la Unió Europea i en l'activitat profes-
sional que exercim, fan de per si que aquest canvi sigui necessari
sota qualsevol perspectiva. Finalment, amb relació a aquest punt
només vull remarcar que l'auditoria és un element principal de con-
fiança i de transparència de la informació financera de les empreses
i més encara en els temps de crisi que estem passant.
No pretenc en aquestes poques línies fer una reflexió exhaustiva
dels canvis que caldria introduir en la nostra llei d'auditoria, que té
més de 20 anys de vigència, pero sí que m'agradaria destacar al-
guns aspectes que crec que són importants:
– Caldria introduir una definició d'auditoria més adequada a les

normes internacionals d'auditoria i que reflectís que el seu ob-
jectiu és l'expressió d'una opinió amb un grau de seguretat elevat
sobre uns comptes anuals formulats d'acord amb un determinat
marc d'informació financera.

– Caldria adaptar tota la terminologia que apareix en la llei als nous
estats comptables que sorgeixen del Nou Pla General de Comp-
tabilitat.

– Un tema essencial és la independència de l'auditor i aquí entenc
que l'article 8 s'hauria de centrar més en el règim d'amenaces i
salvaguardes, que en casos específics i que a més en ocasions in-
dueixen a confusió. Un punt important és que els requisits d'in-
dependència i incompatibilitats han de ser més rigorosos en les
auditores que tinguin clients d'interès públic.

– Un tema essencial, també, és la responsabilitat i ara podem intro-
duir en la llei la limitació de responsabilitat en línia amb la reco-
manació de la Unió Europea.

– També crec que cal revisar el règim de sancions, que en alguns
casos entenc que són excessivament altes.

– Finalment, caldria trobar un model de supervisió pública més en
línia amb el que estableix la VIII Directiva i que almenys els audi-
tors tinguem una presència minoritària.

En fi, els auditors hem de tenir una participació molt activa en la
modificació de la llei d'auditoria, que, en definitiva, ha d'estar molt
en línia amb el que estipula la VIII Directiva.

Agutí Saubi Roca
Vocal del REA
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Qui diu que les generacions futures no són emprenedo-
res? Qui diu que els joves no tenen iniciativa? Qui diu que
s’ha perdut la cultura de l’esforç? Assistim a un fenomen
de descrèdit continuat i missatges decebedors respecte a
les futures generacions d’emprenedors i treballadors.

Catalunya continua al capdavant dels territoris innova-
dors d’Europa (Global Entrepreneurship Monitor) i tant
com ho han estat els nostres avis i els nostres pares, ho
continuen essent els nostres fills. Catalunya compta amb
una generació de futurs emprenedors sòlida que no
acaba amb nosaltres, ara bé, els emprenedors del futur
s’endevinen diferents als que fins ara estàvem acostu-
mats.

Fruit de l’observació i del treball amb milers de nens i
nenes a les escoles de Catalunya inferim que tenim futurs
emprenedors però amb uns nous atributs.

Els joves volen competir amb igualtat de condicions,
volen un marc que se’ls valori pel valor que aporten més
que no pas per qui són, la jerarquia que tenen o per on
treballen. Estan ficats de ple en la societat del coneixe-
ment i com a tal volen el reconeixement pel talent més
que no pas per l’estatus.

Seran uns professionals molt preparats per a gestionar
entorns d’alta complexitat i d’alta competitivitat i
bona part dels aprenentatges necessaris per a gestionar
aquests entorns els tindran adquirits a través dels video-
jocs. No podem pensar que aquestes habilitats es per-
dran de cop i volta a l’entrar a la feina.

Les expectatives socials són diferents de les que podem
tenir nosaltres i les empreses hauran d’adaptar les fór-
mules de reconeixement i retribució d’acord a aquestes
expectatives. Els joves valoraran especialment la flexibili-
tat, treballar en entorns social i mediambientalment res-
ponsables, empreses amb pocs nivells de jerarquia i amb
horaris que els permetin la conciliació amb el lleure i la fa-
mília.

Els joves s’interessen per fórmules societàries menys
lucratives i amb major retorn a la societat, on coopera-
tives, caixes d’estalvi, entitats sense ànim de lucre i fun-
dacions seran més atractives per a ells que les societats
anònimes tradicionals. És un valor remarcable la impor-
tància que donen a l’alineació dels seus valors amb els
de l’empresa per sobre d’altres factors. Les societats anò-
nimes hauran de desplegar programes de responsabilitat
social corporativa per fer-se més atractives.

És ben conegut que prefereixen entorns de treball agra-
dables, motivadors i creatius que no pas remuneracions
i bonificacions a canvi d’entorns més agressius. Les feines
no les volen ni rutinàries, ni monòtones ni desorganitza-
des. Se senten confortables en entorns de treball molt
organitzats, eficients, àgils i dinàmics, valors tots ells ne-
cessaris per a la competitivitat de les nostres empreses.
Se senten atrets per nous models de negoci, encara que

de forma aparent no siguin excessivament rendibles. El
tradicional pla de negoci que exigeix una rendibilitat
sobre el paper passa a unes noves fórmules de valoració
de l’empresa i, per tant, dels actius de la mateixa. El ba-
lanç i el compte de resultats passaran a ser uns requisits
formals que prendran un paper secundari en la gestió
de l’empresa. El poder de les aliances, el potencial de
treball en xarxa i les influències a Internet prendran im-
portància dins del cap dels nostres emprenedors.

Està instal·lat també en el discurs que les noves fornades
vénen menys preparades, i s’entén que parlen dels con-
tinguts estrictament acadèmics, i probablement sigui cert.
Tan cert com que incorporen un conjunt d’habilitats im-
prescindibles en els emprenedors i gestors de les empre-
ses de la nova economia. Abans, eren molt diferenciades
les capacitats de les enginyeries, o de les ciències econò-
miques, del màrqueting o de la producció mentre que ara
necessitem empresaris molt més transversals amb ha-
bilitats en moltes més àrees i que a més a més tinguin
competències en la comunicació i les relacions públiques.
A un enginyer ja no només li exigirem que dissenyi bé una
maquinària sinó que pensi molt en el client, en el mercat
potencial, en l’aparença estètica i fins i tot en com es ven-
drà el producte. La transversatilitat que incorporen, l’han
après a la facultat i també caldrà valorar-la.

Els nous emprenedors també portaran nous cog-
noms i amb molta probabilitat seran cognoms asiàtics.
Ho veiem cada dia a les aules, com nens d’origen xinès
o pakistanesos tenen actituds altament emprenedores,
de treball i de motivació. Són persones acostumades a
treballar dins i fora de l’aula i tenen molt palès l’exemple
d’emprenedoria dels seus pares i familiars. Aquests valors
també s’incorporaran en les empreses que creïn i també
quan s’incorporin a les empreses.

Les empreses que vulguin atreure i retenir el nou ta-
lent hauran d’adaptar-se a les necessitats i requisits dels
nostres joves i posar-se en una actitud de voler aprendre
d’aquests nous valors que els acostaran també millor als
seus clients. Aquest missatge entra plenament en con-
sonància amb el missatge de canvi constant, evolució i
innovació que els empresaris reben a diari, adaptar les
formes de treball a les actituds i les noves interpretacions
i requisits dels joves és una postura intel·ligent de l’em-
presa sostenible i de futur.

No hi ha cap dubte que les empreses que els nostres
joves posaran en marxa tindran tots aquests valors clara-
ment alineats amb les voluntats dels joves i, per tant, po-
dran captar el millor de cadascú i faran més i millor feina
que les empreses que s’hagin enrocat en models més
propis del passat. Cal ser valent, escoltar els joves, pren-
dre l’actitud necessària per adoptar-ne els seus nous va-
lors i sobretot creure en ells. Tenim altres alternatives?

Ricard Huguet i Galí
Invenio learn.by.doing

www.inveniorama.com
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Com afectarà la crisi al sistema sanitari públic
El passat dia 4 de desembre a la Seu del Col.legi d’Economistes
de Catalunya es va celebar el dinar col·loqui en què es va parlar
d’aquest tema amb la participación de la Sra. Marta Segur, se-
cretària general del departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya; i va moderar el Sr. Lluís Bohigas, director de rela-
cions institucionals de Roche Diagnòstics SL.
La crisi econòmica ha arribat al sector sanitari públic a través
dels pressupostos de la Generalitat. Ha disminuït la recaptació
d’alguns impostos, i el pressupost d’ingressos ha augmentat
un 5% respecte l’any anterior, però hi ha una sèrie de despeses
compromeses que fan que l’increment del pressupost sanitari
sigui només del 2,7%, molt lluny dels increments del 9%
d’anys anteriors. Els compromisos laborals i el creixement de la
despesa farmacèutica s’emportaran una bona part de l’incre-
ment i fan que la capacitat de maniobra sigui molt petita.
Els temes que preocupaven a la ponent eren 1) l’augment de la
freqüentació sanitària deguda a la crisi; 2) la inèrcia del sistema
sanitari, que està acostumat a un ritme de despesa creixent que
no es pot mantenir; 3) les inversions que s’han fet durant els
darrers quatre anys i que ara cal posar en marxa i 4) les grans
expectatives que s’han creat sobre la capacitat del sistema de
donar de forma gratuïta tots els serveis possibles.
Per altra banda, la ponent era optimista respecte al futur, doncs
hi havia alguns fets que permetrien afrontar la crisi. En primer
lloc la sanitat pública, encara que poc però creixerà l’any 2009,
mentre que altres sectors no podran. La sanitat és un sector
que crea riquesa i ocupació, elements que seran un gran instru-
ment per sortir de la crisi. Malgrat la crisi el sector sanitari públic
seguirà fent inversions i, a més, és un gran motor de la recerca.
La crisi agafa el sector després de cinc anys de creixements pres-
supostaris molt importants i, per tant, té més oxigen per afron-
tar els temps dolents. Recentment s’han establert centres de
referència sanitaris a l’Estat i la meitat han correspost a Cata-
lunya. Això ens donarà més ingressos del Fons de Cohesió.
La crisi tindrà efectes de depuració sobre l’economia i també
caldria aprofitar per prendre decisions que normalment són di-
fícils, no tots els centres sanitaris han de tenir la capacitat per
fer-ho tot. El creixement de l’IPC d’enguany pot arribar a ser
de l’1,9%, i l’any que ve podem arribar a la deflació i això ha
de traduir-se en la negociació col·lectiva. Un altre repte és la
moderació de la demanda. Prendre decisions difícils és respon-
sabilitat de tots, no solament de les Comunitats Autònomes o
del Govern central. Va acabar amb una frase: “Ja els agradaria
a molts plorar amb els nostres ulls”.
En el debat es va comentar que aquesta actitud és pròpia del
sector públic, mentre que al sector sanitari privat, hi poden
haver acomiadaments i reduccions, que poden afectar el sector
públic, tot dirigint cap a ell una demanda que ara atén el sector
privat.
En el debat es van tocar dos temes conceptuals: a) el sector de
la salut incrementa o no l’economia? O si el que fa és millorar
el benestar, i b) si hi ha espai per a més esforç fiscal. Respecte
al primer tema sembla que l’ensenyament assoleix un multipli-
cador més gran, i a més l’arrossegament es limita a la farmàcia.
Respecte al segon tema, sembla que si la comparació es fa amb
els països europeus nòrdics, encara es pot créixer, però si ens
comparem amb l’OCDE no hi ha espai.
L’audiència va ser partidària d’aprofitar la crisi per fer canvis, i
el debat va girar sobre qui els ha de fer, quins canvis cal fer i
com es faran.
La ponent va reivindicar el lideratge del sector públic, si bé cal
un pacte ampli, però dins el sector públic estatal el lideratge
hauria de correspondre al Consell Interterritorial, que hauria de
prendre acords obligatoris per a tots, i no pas al Ministeri de
Sanitat.

Els canvis que cal fer són estructurals i es va citar la millora de
la productivitat, la millora de la qualitat sense incrementar el
cost, la gestió de la demanda, que és sobretot responsabilitat
de l’Administració, i finalment la gestió de l’oferta i els canvis
en la funció pública.
Respecte a si cal fer un pacte d’Estat o bé un pacte entre les for-
ces polítiques de Catalunya, sembla que sense desdir el primer
cal concretar en el segon.
Un altre tema seran les posicions dels professionals i dels sindi-
cats. Si són capaços de cedir posicions, serà factible, si s’enro-
quen serà molt difícil. Respecte als segons es va comentar la
vaga que hi ha prevista per a aquest mes de desembre i es va
qualificar d’indecent.

Lluís Bohigas
Director de relacions institucionals de Roche Diagnòstics SL

Properes Activitats de la Comissió
d’Economia de la Salut

DIMECRES 21 DE GENER

Títol: Tertúlia:
Des de la vicepresidència 
de la Comissió d’Economia de la Salut
del Col·legi a la Presidència de IHEA: 
“Confieso que he vivido”

Ponent: Sr. Guillem López Casasnovas,
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra 
i president de l’International Health 
Economics Association (IHEA)

DIJOUS 5 DE FEBRER

Títol: Dinar-col·loqui:
“Agenda de la recerca 
en Economia de la Salut en
l’àmbit del sistema sanitari”

Coordinador Sr. Lluís Bohigas, director 
i dinamitzador: de relacions intitucionals de Roche

Diagnòstics, SL 
i Sr. Oriol de Solà Morales,
director adjunt de l’Agència 
d’Avaluació Tecnològica i Recerca
Mèdiques de Catalunya

PENDENT DE CONCRETAR

Títol: Taula rodona:
“Desenvolupament de la Llei 
de Dependència”

Línia de treball de la Comissió 
d’Economia de la Salut

La Comissió destina l’any 2009 a tractar principalment 
el tema “Col·laboració sector públic-sector privat 
en l’àmbit de la salut” a través de les tertúlies, 
conferències i dinars-col·loquis.
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Tal com us hem anat exposant en anteriors informatius, la di-
recció de la novena edició de CONAMA va firmar l’acord se-
gons el qual novament el Col·legi portarà la coordinació del
grup de treball de Memòria de Sostenibilitat (MSOS) mitjançant
la Comissió d’Economia i Sostenibilitat.
Com en d’altres edicions, s’ha comptat amb un grup entusiasta
i treballador d’empreses en un tema “Retorn, Medició i Memò-
ries de Sostenibilitat” no gaire definit i, per tant, difícil d’abordar.
El grup de treball es va subdividir en quatre subgrups, on cada
una de les empreses participants s’hi va apuntar, segons les seves
preferències. Un responsable coordinador es va cuidar de la bona
marxa del seu subgrup i al final es va fusionar tot el treball en un
document, preliminar al Congrés, a l’espera de la seva presenta-
ció i recollida d’opinions dels participants.
El treball del grup MSOS parteix de la importància que té per a
les empreses el coneixement del retorn de les accions socialment
responsables, en ordre a millorar o canviar la seva política de RSE
en un futur. Vam considerar la necessitat de tractar els mètodes
per calcular aquest retorn, així com determinar què és el més
convenient per al futur de les memòries de sostenibilitat, al trac-
tar la comparativa entre reflectir el retorn de les accions en Me-
mòries de Sostenibilitat o situar-lo com a indicador de RSE o RSC.
Els subgrups que es van constituir dins del grup MSOS són:
1) De les actuacions filantròpiques a l’estratègia de Res-
ponsabilitat Social Corporativa. Part inicial que serveix de
marc per desenvolupar el retorn i la seva medició de les accions
que realitza l’empresa per a la millora de la sostenibilitat. Co-
ordina: FORETICA.
2) Mètodes de mesura del retorn de RSC. Descripció dels
mètodes ja contrastats per algunes empreses del grup i inves-
tigació de nous mètodes. Instruments de mesura, parcials i glo-
bals. De què disposem? Medició del retorn, de la Memòria de
Sostenibilitat. Coordina: AGBAR.
3) Impactes en l’organització del coneixement del retorn
de la RSC. Publicar, difondre o comunicar els èxits i/o les me-
sures. Una difusió interna o a tots els grups d’interès. Involucrar
tota l’organització i incrementar la credibilitat. Mesurar el retorn
per possibilitar conèixer la “imatge que dono i que genera la
meva actitud”. Coordina: TRAGSA i FCC.
4) Intangibles: definició i medició d’intangibles en les po-
lítiques de RSC. Definició d’intangibles en les polítiques
de RSC. Com els classifiquem, estratègies i mètodes. Medició
i reflex en comptes anuals, indicadors i inversions en actius in-
tangibles. Coordina: Col·legi d’Economistes de Catalunya. En
aquest subgrup hi han participat a més del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya: el Secretariat M.A., Col·legi de Registradors
d’Espanya, Consell Superior de Col·legis d’Economistes d’Es-
panya, Universitat del País Basc (UPV/EHU Área Salud Laboral y
Medioambiente CEC-UGT).                     
El principal objectiu es correspon amb cada un dels quatre
grups de temes tractats. Es considera també la importància que
té per a les empreses el coneixement del retorn de les accions
socialment responsables, en ordre a millorar o canviar la seva
política de RSE/RSC en un futur. Com mesurar i com comuni-
car-ho. Avaluar la necessitat de valorar i incorporar en els comp-
tes financers els principals intangibles de la política de RSE.
Índex preliminar del grup MSOS
1.Desenvolupar el concepte de retorn i la seva medició en les

accions que realitza l’empresa en referència per a la millora
de la sostenibilitat. Marc teòric.
1.1 En les actuacions d’una política de RSC de l’empresa,

quins elements cal considerar?
1.2 Quin pes específic tenen en la RSC?
1.3 Què identifiquem com a mesures de retorn?
1.4 Quant temps d’influència se’ls pot assignar?

2.Mètodes de mesura del retorn de RSC
2.1 Descripció dels mètodes ja contrastats per algunes em-

preses.
2.2 Investigació de nous mètodes.
2.3 Instruments de medició, parcials i globals. De què disposem?
2.4 Fonts secundàries en la investigació de mètodes i instru-

ments.
2.5 Medició del retorn de la Memòria de Sostenibilitat.

3. Impactes en l’organització del coneixement del retorn de la RSC.
3.1 Publicar, difondre o comunicar els èxits i/o mesures deter-

minades.
3.2 La comunicació interna, possibilita més credibilitat?
3.3 En els grups d’interès, mesurar el retorn de la RSC permi-

tiria involucrar les persones de l’organització i incremen-
tar aquesta credibilitat?

3.4 La prospecció de com mesurar els retorns possibilita co-
nèixer la “imatge que dono i que genera la meva actitud”.

4.Definició d’intangibles en les polítiques de RSC.
4.1 Classificació d’Actius Intangibles en la RSC.
4.2 Estratègies i mètodes.
4.3 Medició i representació per mitjà d’indicadors.
4.4 Inversions en actius intangibles.

5. Conclusions
Trobareu el document complet a la pàgina web del CEC,
www.coleconomistes.com, a l’apartat de la Comissió d’Eco-
nomia i Sostenibilitat.

Marta Roca i Josep M. Salas
Coordinadors del Grup MSOS

Notícies
– El canvi climàtic, principal objectiu empresarial en les polÍti-

ques de RSC, segons l’estudi (17-11, Negoci).
– La nova versió de la norma AA1000AS (AssuranceStandard)

clarifica els requisits mínims per certificar una memòria de RSE,
aquesta segona edició clarifica els requisits mínims que ha de
reunir aquest informe, quan l’empresa és sotmesa a una audi-
toria per un organisme independent (28-10, Europa Press).

– Amb tecnologies de captació i emmagatzematge de carboni
es pretén guanyar temps, perquè empreses i governs canvien
el seu model energètic cap a una reducció de les emissions
contaminants (10-11, Expansión).

Esdeveniments
– La Fundació Forum Ambiental ha organitzat un cercle de con-

ferències de Sostenibilitat “més enllà d’un compromís ètic”.
La primera al Cercle d’Economia es basava en Economia del
Clima: El Protocol de Kyoto. Una jornada tancada, molt va-
luosa i interessant, tant per als ponents com per als assistents.

– L’editorial Media Responsable va celebrar el 20 de Novembre
a Barcelona, a l’espai Bonnemaison, una "jornada correspon-
sable" sobre Medi Ambient Sostenible en temps de crisi.

– El Congrés Mundial de la Naturalesa de la IUCN es va celebrar
a Barcelona, amb més de 8.000 assistents, on grans figures
del món governamental, no governamental i empreses es van
reunir, pretenia donar resposta al canvi climàtic, salvaguardar
la diversitat, i bona gestió ambiental. En tots els esdeveni-
ments el Col·legi va estar representat per la Comissió.

Espero que després de festes, tots estarem amb ànims de tre-
ball, doncs ja ho sabeu, si algú s’anima a venir a la nostra co-
missió, tenim bons plans de treball i us necessitem a tots.

Marta Roca Lamolla
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

CONAMA 9 Congrés Nacional de Medi Ambient
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Amb els temps que corren qualsevol de nosaltres directa o indi-
rectament (clients) qualsevol dia ens trobarem afectats per un
concurs de creditors (abans anomenat suspensió de pagaments)
i cal saber que la normativa de l’Impost sobre el Valor Afegit per-
met, amb una sèrie de formalitats i requisits, modificar a la baixa
la base imposable de l’impost quan el deutor es troba en situació
de concurs de creditors, anul·lant la quota d’IVA repercutida.
En el cas de declaració de concurs de creditors (abans suspensió
de pagaments), l’article 80.Tres de la Llei 37/1992, de 29 de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (en endavant, IVA)
permet a un creditor la modificació de la base imposable quan
el destinatari de les operacions no hagi satisfet les quotes que
li foren repercutides en factura i es trobi en situació concursal.
QUÈ CAL FER?
El creditor ha d’expedir i remetre al deutor una factura rectifica-
tiva anul·lant la quota repercutida i ha d’efectuar dita rectificació
dins del termini que estableix la normativa. L’acompliment d’a-
quest termini legal és molt important, doncs, si no es fa
així, es perdrà el dret a modificar la base imposable.
Però, per tal que aquesta modificació es pugui realitzar, s’han
de complir una sèrie de requisits:
1. Que l’auto judicial de declaració del concurs s’hagi dictat

sempre després de la meritació de l’operació.
2. Que la modificació es realitzi abans que hagi transcorregut

el termini d’un mes al qual fa referència l’article 21.1. 5è. de
la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, que és el termini es-
tablert en la Llei Concursal de crida als creditors perquè
aquests insinuïn els crèdits que ostenten, davant el concursat
i que es computa des de l’última publicació dels anuncis pre-
vistos de la declaració del concurs, que obligatòriament s’ha
de produir en tots els mitjans següents:
– BOE
– En un diari dels de major difusió a la província on el deutor

hi tingui el centre dels seus principals interessos.
– En un diari dels de major difusió de la província on radiqui

el domicili del deutor.
3. El subjecte passiu de l’IVA, creditor, haurà d’expedir, dins del

termini esmentat, una factura rectificativa i remetre-la al deu-
tor, destinatari de l’operació, tal com estableix l’article 24.1
del RD 1624/1992, de 29 de desembre, que aprova el Re-
glament de l’IVA (en endavant RIVA), el qual remet al RD
1496/2003, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament
que regula les obligacions de facturació.

4. El deutor concursat (destinatari de l’operació) haurà de rea-
litzar la rectificació de les quotes deduïdes en l’autoliquidació
corresponent al període de declaració liquidació en què rebi
els documents justificatius del dret a deduir, on es rectifiquen
les quotes inicialment suportades (art. 114.Dos. 2n LIVA). És
a dir, el deutor concursat haurà de reduir l’import de les quo-
tes suportades en l’autoliquidació corresponent al període
en què rebi la factura rectificativa.

MÉS FORMALITATS REGLAMENTÀRIES:
1. DEL CREDITOR
La modificació de la base imposable quan es dicti auto judicial
de declaració de concurs del destinatari de les operacions sub-
jectes a l’IVA, segons l’article 24.2 del RIVA, quedarà condicio-
nada al compliment dels següents requisits:
a) Les operacions, de les quals es pretengui rectificar la base im-

posable, hauran d’haver estat facturades i anotades en el llibre
registre de factures expedides pel creditor en temps i forma.

b) El subjecte passiu, creditor, haurà de comunicar a la Delegació
o Administració de l’AEAT corresponent al seu domicili fiscal,
en el termini d’un mes, comptat des de la data d’expedició de
la factura rectificativa, la modificació de la base imposable
practicada, i farà constar que dita modificació no es refereix

a creditors garantits, afiançats o assegurats, a crèdits entre
persones o entitats vinculades, a crèdits abonats o finançats
per ens públics ni a operacions en què el destinatari no estigui
establert en el territori d’aplicació de l’IVA ni a Canàries,
Ceuta o Melilla, en els termes previstos a l’article 80 de LIVA.

Amb aquesta comunicació s’adjuntarà els següents documents:
– La còpia de les factures rectificatives, on es consignaran les

dates d’expedició de les corresponents factures rectificades.
– La còpia de l’auto judicial de declaració de concurs del des-

tinatari (deutor) de les operacions la base de les quals es
modifica o la certificació del Registre Mercantil que acrediti
l’auto judicial de declaració de concurs.

2. DEL DEUTOR
El deutor en concurs que, normalment, serà empresari o pro-
fessional als efectes de l’IVA, haurà de comunicar a la Delegació
o Administració de l’AEAT corresponent al seu domicili fiscal
que ha rebut les factures rectificatives. Aquesta comunicació
haurà d’efectuar-la abans que finalitzi el termini de presentació
de la declaració liquidació corresponent al període que hagi
rebut les factures.
Però, malgrat aquesta obligació del deutor, el seu incompliment
no impedirà la modificació de la base imposable per part del
(creditor) subjecte passiu.
CAL SABER QUE:
L’aprovació del conveni de creditors no afectarà la modificació
de la base imposable que s’hagués efectuat prèviament, però si
s’acorda la conclusió del concurs per revocació ferma d’aquest,
pagament de la totalitat de crèdits reconeguts o desistiment de
la totalitat dels creditors, els creditors (subjectes passius) que ha-
guessin rectificat la base imposable hauran de modificar-la a
l’alça mitjançant la corresponent factura rectificativa.
És molt important tenir constància documental fefaent
de la remissió al deutor, destinatari de l’operació, de la
factura rectificativa. Per tant, per burofax (amb justificant
de recepció i certificat de contingut), per deixar constàn-
cia dels documents lliurats.
El destinatari, deutor concursal, ha de rectificar les deduccions
de les quotes de l’IVA efectuades per l’operació.
La rectificació cancel·la el crèdit del proveïdor o prestador del
servei i produeix el naixement del corresponent crèdit a favor de
la Hisenda Pública, preferent respecte dels que s’integren en la
massa concursal.
No entrarem en aquest punt en la problemàtica del tractament
de crèdit contra la massa concursal derivada de la rectificació de
les deduccions de les quotes de l’IVA. Les posicions al respecte
són totalment dispars entre l’AEAT i els Jutjats Mercantils.
NO CONFONDRE:
Aquest procediment amb un altre supòsit de modificació voluntària
de la base imposable en el cas d’operacions subjectes a l’IVA que
resulten total o parcialment incobrables i, en conseqüència, les quo-
tes de l’IVA repercutides derivades de dites operacions, sense que
necessàriament el deutor estigui en un procediment concursal.
És el cas en què hagin transcorregut 2 anys des de la meritació
de l’IVA repercutit sense que se n’hagi obtingut el cobrament
de tot o part del crèdit derivat del mateix.
En aquestes situacions cal que el destinatari de l’operació actuï en
la condició d’empresari o professional als efectes de l’IVA, i si no és
així que la base imposable, exclòs l’IVA, sigui superior a 300 euros.
Si el subjecte passiu creditor justifica que ha instat el seu cobra-
ment mitjançant reclamació judicial al deutor, es permet modi-
ficar la base imposable en el termini dels 3 mesos següents a la
finalització del termini de 2 anys, comptats des del moment de
la meritació de l’operació.

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi

La recuperació de les quotes de l’IVA en el cas de concurs de creditors
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Pla Nacional per a la recerca i la innovació de Catalunya1

El futur de Catalunya depèn de la seva capacitat de transformar la
seva economia actual en una altra basada en el coneixement i en
la generació de valor afegit, utilitzant la recerca i la innovació per
respondre al seus reptes. Val a dir que el present model de desen-
volupament no garanteix a mitjà i llarg termini els nivells de progrés
i benestar tradicionals del Principat. De fet, Catalunya “ha d’aspirar,
en benefici dels seus ciutadans, a convertir-se l’any 2020 en un pol
europeu capdavanter en recerca i innovació”. Aquest, precisament,
és el repte que es pretén assolir mitjançant el Pacte Nacional per a
la Recerca i la Innovació (PNRI), promogut pel Departament d’Innova-
ció, Universitats i Empresa i signat per la Generalitat i representants de
totes les universitats, tots els grups parlamentaris i les principals orga-
nitzacions empresarials i sindicals el 21 d’octubre d’enguany. L’objectiu
específic és establir unes bases per als propers anys sobre els princi-
pis, la visió i les estratègies i principals actuacions en matèria de recerca
i innovació, elements bàsics per a la prosperitat social i econòmica de
Catalunya. Es tracta d’un compromís a llarg termini, que parteix d’una
visió de futur compartida i que implica una acció de país conjunta
per assolir l’excel·lència en recerca i innovació. Cal afegir que neix
amb la voluntat de cercar les complicitats necessàries –de la societat
catalana en general i amb les polítiques de l’Estat i de la Unió Euro-
pea–, i sent conscient que és necessari un consens polític i social ampli.
El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa va encarre-
gar a un Comitè d’Experts un informe de bases que hauria de
servir de marc per a les reflexions i els compromisos que establei-
xin els agents signants del PNRI. El Comitè celebrà diverses reu-
nions de treball i un primer document elaborat va ser analitzat
i discutit per part d’un Panel Assessor Internacional. Paral·lela-
ment, es van encarregar tres informes externs sobre temes re-
lacionats (governança del sistema de recerca i innovació català,
etc.), que també van ser contemplats pel Comitè d’Experts.
Els principis orientadors que configuren els continguts del PNRI
són cinc i fan referència que el Pla ha de:
1. promoure la recerca i la innovació com a motors de transfor-

mació cap a una societat i una economia del coneixement;
2. concretar un marc estable d’actuació a llarg termini que in-

clogui reptes i objectius;
3. explicitar els canvis transformadors que s’han d’impulsar a curt

termini per millorar l’eficiència i l’eficàcia del sistema d’R+D+I;
4. reforçar la cooperació i la coordinació de tots els agents del

sistema de recerca i innovació;
5. dotar Catalunya dels instruments institucionals necessaris per

enfortir el paper de la recerca i la innovació.
En el PNRI s’identifiquen 8 reptes –5 estratègics i 3 impulsors,
cadascun dels quals es desplega en 26 objectius necessaris per
tal d’assolir-los, i aquests, a la seva vegada, en un total de 131
compromisos. Els reptes i els objectius són els següents:

Repte 1 (estratègic). Capacitar. Disposar del millor talent
científic, innovador i emprenedor, amb les competències
i la massa crítica necessàries.
– Disposar d’un sistema educatiu i d’un entorn professional que

doti, promogui i maximitzi les competències científiques, in-
novadores i emprenedores.

– Assolir una massa crítica suficient i qualificada de professio-
nals de perfils creatius, cientificotecnològics i de gestors del
coneixement i de la innovació.

– Reclutar, recuperar i retenir més i millor talent científic i innovador
en el sistema de recerca i innovació i promoure’n la mobilitat.

Repte 2 (estratègic). Empènyer. Desenvolupar i mantenir
una alta capacitat per generar i valoritzar coneixement.
– Enfortir el sistema públic de recerca.
– Aconseguir i fer rendibles infraestructures científiques i tecno-

lògiques capdavanteres.

– Reforçar la capacitat de valorització del coneixement dels
agents de la recerca.

Repte 3 (estratègic). Estirar. Innovar sistemàticament com
a base de l’activitat productiva i de l’acció pública i social.
– Facilitar el desenvolupament dels diferents tipus d’innovació.
– Generar unes condicions de context favorables a la innovació.
– Afavorir el creixement d’un ecosistema empresarial innovador

i intensiu en coneixement.
– Disposar d’un sector públic i una Administració Pública inno-

vadors i motors d’innovació.

Repte 4 (estratègic). Internacionalitzar. Pensar, ser i fer
globalment en recerca i innovació.
– Orientar i implantar una acció conjunta i coordinada d’inter-

nacionalització de la recerca i de la innovació.
– Reforçar la capacitat de Catalunya d’incidir internacionalment

en recerca i innovació.
– Establir aliances i plataformes internacionals estratègiques de

recerca i innovació.

Repte 5 (estratègic). Socialitzar. Aconseguir que la socie-
tat catalana s’imbueixi de ciència, tecnologia i innovació.
– Orientar i implantar una acció conjunta i coordinada de socia-

lització de la ciència, de la tecnologia i de la innovació.
– Introduir la ciència, la tecnologia i la innovació en els àmbits

propers a les persones.
– Posar la ciència, la tecnologia i la innovació en el primer pla

de l’esfera política, social i econòmica de Catalunya.

Repte 6 (impulsor). Orientar. Focalitzar i prioritzar la recerca
i la innovació cap on hi hagi un valor de futur més gran.
– Definir l’estratègia de focalització de la recerca i de la innova-

ció de Catalunya.
– Dissenyar i desenvolupar l’estratègia d’especialització territo-

rial en ciència, tecnologia i innovació.
– Concretar els àmbits de priorització estratègica de la recerca

i de la innovació per als propers anys.
– Orientar els instruments i els recursos cap als àmbits de foca-

lització i priorització de la recerca i de la innovació.

Repte 7 (impulsor). Facilitar. Adoptar una governança del
sistema de recerca i innovació intel·ligent, eficient i eficaç.
– Establir una ordenació i articulació sòlida dels agents de la re-

cerca i la innovació del sistema català i reforçar-ne la cooperació.
– Desenvolupar un model dinàmic de governança que enforteixi la

capacitat estratègica i la coherència en la presa de decisions i en
el disseny i la implantació de polítiques de recerca i d’innovació.

– Maximitzar l’eficiència, l’eficàcia i la capacitat d’aprenentatge
del sistema de recerca i innovació.

Repte 8 (impulsor). Invertir. Invertir més i millor en recerca
i innovació en l’àmbit públic i en el privat.
– Dedicar el 2% del PIB a despesa en R+D i el 3,75% a despesa

empresarial en R+D+I el 2010, amb l’horitzó d’arribar al 3%
i al 4,5%, respectivament, l’any 2017.

– Focalitzar la inversió pública en R+D i en suport a la innovació
als objectius del PNRI.

– Millorar el marc econòmic i financer de la despesa en R+D+I
a Catalunya.

Àngel Hermosilla
Economista, responsable de la Secretaria Econòmica

1 Més informació a http://www.gencat/diue/departament/pnri/index.html
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Quadern de navegació
IBM PRESENTA DEU PROPOSTES BASADES EN LES TIC PER
AFRONTAR LA CRISI

Entre les deu, destaquen les del reforç de la seguretat del ne-
goci, de manera que s’eviti qualsevol tipus d’incidència que
pugui afectar les dades i la d’integrar les xarxes de veu i dades
en una de sola, així poder arribar a reduir en despeses de tele-
fonia mòbil.

Per altra banda, IBM aposta pel teletreball, una iniciativa que
tracta de treballar des de casa. També aposten per externalitzar
processos que no siguin claus dins de la companyia, estalviar
consum energètic i optimitzar les xarxes de logísitca i distribu-
ció, entre d’altres.

http://www.idg.es/computerworld/noticia.asp?id=74246&
seccion=ti

CAMPANYA ‘GIVE ONE, GET ONE’

Aquesta campanya, iniciada l’any
passat als EUA, permet comprar
un ordinador al preu de dos (per-
què se’n destina un a un país
amb pocs recursos) s’estendrà en-
guany als països de la Unió Euro-
pea, Rússia i Suïssa. Serà doncs a
partir del 16 de desembre que
serà possible acollir-s’hi.

Com molts de vosaltres recordareu, aquest projecte va ser ideat
per Nicolas Negroponte per als infants dels països més pobres
i havia de costar menys de cent dòlars però, en l’actualitat, com
que no s’han assolit les vendes esperades, els preus han pujat
i està actualment entorn dels 300 euros.

http://blog.laptop.org/2008/11/10/give-a-laptop-change-
the-world-2008-edition/

TRANSACCIÓ CERTIFICADA O CONTRACTES PER SMS

Lleida.net ha posat en funcionament un servei de “Contractes
per SMS o Transacció Certificada” mitjançant el qual els usuaris
registrats poden tancar contractes mitjançant l’enviament d’un
SMS que té un justificant de recepció, amb còpia, certificada i
signada digitalment. Aquesta certificació serveix com a prova
d’autenticitat per conformar la validesa del document.

El procediment és força senzill. L’usuari registrat envia un mis-
satge SMS des d’Internet mitjançant l’operadora LLEIDA.NET al

seu mòbil. Aquest missatge demana una resposta de confirma-
ció i automàticament es procedeix a la signatura digital, ja que
aquest enviament-recepció d’SMS està certificat electrònica-
ment, fet que el converteix una prova d’autenticitat.

http://www.lleida.net/productos/sms-cert/index.html

BARCELONA JA ESTÀ AL GOOGLE STREET VEIW

Google ja ha obert la seva nova aplicació, Google Street View,
a les ciutats de Barcelona, València, Madrid i Sevilla. Això ens
converteix en el segon país europeu en implantar-se la nova
aplicació de Google, després de França.

L’aplicació consisteix en una ampliació de Google Maps que
ens permet veure una direcció concreta en una fotografia de
360º totalment virtual. És important remarcar com Google ha
difuminat les cares dels vianants i les matrícules dels cotxes per
raons de privacitat. Una aplicació molt curiosa al mateix temps
que recomanada.

EUROPEANA, LA GRAN BIBLIOTECA DIGITAL EUROPEA 

La Comissió Europea va iniciar els treballs l’any 2005 i ara, a fi-
nals del 2008, la gran biblioteca digital d’Europa ja és accessible
a la xarxa amb uns dos milions de documents històrics entre
fotografies, vídeos, mapes, manuscrits, pintures, diaris, llibres;
però hi ha previst que el 2010 arribi als deu milions. La biblio-
teca digital, en vint-i-tres idiomes (entre ells, el català), s’ha fet
amb aportacions d’un miler d’institucions de la UE.

http://www.europeana.eu

EDI.CAT, UN PORTAL PER VENDRE LLIBRES DIGITALS EN
CATALÀ 

Està integrat per tres petites editorials: Bromera (Alzira), Cosse-
tània (Valls) i Angle (Manresa) i neix amb la voluntat de sumar
recursos per tenir més força en aspectes com les campanyes de
promoció, per millorar la relació amb les llibreries i obrir-se a
nous punts de venda; fins i tot per pensar en l’edició de but-
xaca. Edi.cat també vol obrir un portal de referència de venda
de llibres digitals. Els llibres digitals tindran un preu econòmic.

Departament d’Informàtica 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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Els comptes anuals segons el Nou PGC i els models del Registre
Mercantil
El passat mes d’octubre l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes (ICAC) va publicar a la seva pàgina web els docu-
ments corresponents als comptes anuals normalitzats per la
seva presentació en el Registre Mercantil.

Aquests documents i concretament els models que es proposen
per Balanç i Compte de Pèrdues i Guanys, no coincideixen del
tot amb el que es proposa en els models oficials recollits en el
Pla General de Comptabilitat (PGC) aprovat mitjançant el Reial
Decret 1514/2007 de 16 de novembre. El motiu pel qual no
coincideixen és que els models proposats pel dipòsit de comp-
tes anuals al Registre Mercantil incorporen totes les possibilitats
que ens dóna el PGC en les seves normes d’elaboració de
comptes anuals però que sovint no incorpora en els models. És
a dir, la tercera part del nou PGC dedicada als comptes anuals,
a més a més d’oferir uns models oficials de cadascun dels do-
cuments, desenvolupa unes normes d’elaboració de comptes
anuals (concretament són 15 normes) on es preveuen nous epí-
grafs, classificacions o partides en el cas que siguin necessàries
per la millor comprensió de la informació financera.

En aquest sentit, les normes d’elaboració afegeixen, completen
o desenvolupen els continguts del balanç, compte de pèrdues
i guanys, memòria, estat de canvis en el patrimoni net i estat de
fluxos d’efectiu, determinant en el cas que ens ocupa, les dife-
rències entre els models PGC i els models registre.

Pel que fa concretament al Balanç de situació, les diferències
que trobem entre el model del PGC i el model proposat pel Re-
gistre són les següents (són sempre diferències en el sentit de
partides que apareixen al model del registre però no al del PGC):
1. En l’actiu no corrent i concretament en l’immobilitzat intan-

gible, es preveu un epígraf per Investigació, responent a l’op-
ció que ens dóna el PGC en la norma d’elaboració número
6, que reculli les despeses d’investigació que hagin estat ac-
tivades seguint el que s’estableix a la norma de registre i va-
loració corresponent. Aquesta partida, que és de fet l’única
diferència o excepció del nou PGC respecte a les normes in-
ternacionals de comptabilitat (NIC) que no permeten la seva
activació en cap cas, s’haurà d’amortitzar en un termini
màxim de cinc anys.

2. També en l’actiu no corrent ens apareix un apartat anomenat
“altres inversions” tant en les inversions en empreses del
grup com en les inversions financeres a llarg termini, per tal
de poder recollir actius financers que no estiguin específica-
ment recollits en altres apartats com ara els actius vinculats
a retribucions post-ocupació de prestació definida.

3. L’actiu no corrent incorpora un epígraf nou anomenat “Deu-
tes comercials no corrents” que, tal com s’estableix a la
norma 6a d’elaboració de Balanç, recollirà crèdits amb clients
per vendes i prestació de serveis amb un termini de venci-
ment superior al cicle normal d’explotació.

4. En l’actiu corrent i tant en els productes en curs i productes
acabats com en els deutors comercials, es preveu la separació
entre el llarg i el curt termini per recollir per separat les par-
tides que tinguin un venciment superior a l’any o un cicle
llarg de producció.

5. També en l’actiu corrent i igual que s’ha comentat pel llarg
termini, es preveu un apartat d’altres inversions.

6. Pel que fa al passiu i concretament pel patrimoni net, els mo-
dels de registre mercantil incorporen dos apartats nous: un pri-
mer d’Actius no corrents i passius vinculats mantinguts per la
venda, dins l’apartat d’ajustaments per canvi de valor, que re-

culli els canvis de valor que es pugin produir en aquests ele-
ments i que segons les normes de registre i valoració s’hagin de
reflectir a patrimoni net. El segon apartat seria el de diferències
de conversió que s’hauria d’obrir per recollir les diferències de
valor que es produirien si, excepcionalment, la moneda o mo-
nedes funcionals de l’empresa fossin diferents a l’euro.

7. Igual que hem comentat per a l’actiu, en el passiu no corrent
es preveu un nou epígraf que s’anomena “Creditors comer-
cials no corrents” que equivaldria a l’esmentat abans de
“Deutors comercials no corrents” i en el passiu corrent s’o-
bren també detalls de proveïdors a curt i a llarg termini cas
de trobar-nos amb saldos amb venciment superior a l’any.

Quant al Compte de pèrdues i guanys, trobem també algunes di-
ferències degudes al fet que el model proposat pel dipòsit del Re-
gistre incorpora tota una sèrie d’opcions prevista pel PGC en les
seves normes d’elaboració però no incorporades al model oficial.
La diferència que hi trobem es concreta en què el model del
registre incorpora un apartat, dins del resultat de l’explotació,
anomenat “Altres resultats”. Aquest és un tema particularment
curiós atès que en els dos esborranys que es van publicar del
PGC (febrer i juliol del 2007) s’havia previst aquest apartat per
recollir despeses i ingressos de caràcter excepcional i quantia
significativa, com, per exemple, els produïts per inundacions,
incendis, multes o sancions (veure norma d’elaboració dels
comptes anuals número 7). En l’última versió del PGC publicada
al novembre del 2007 aquesta partida no hi és però, en canvi,
el model de compte de pèrdues i guanys la torna a incloure,
amb molt d’encert segons la nostra opinió.

El models del registre mercantil tant de balanç de situació com
de compte de pèrdues i guanys són, en la nostra opinió, més
complerts que els previstos en el PGC.

Comissió de Comptabilitat CEC-ACCID
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El nou Pla Comptable 
de les fundacions catalanes

Mòdul I
Curs pràctic del nou Pla General Comptable
Dates: 13, 14, 20, 22 i 26 de gener de 2009  
Horari: de 9.30 a 14.00 hores

Mòdul II
Diferències entre el nou Pla Comptable de
fundacions i el nou Pla General Comptable
Dates: 27 de gener de 2009 
Horari: de 9.30 a 12.30 hores

Coordinació:
Soledad Moya
Economista. Professora de l’Àrea d’Economia Financera 
i Comptabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona



Treballem en grup / Aula d’Economia

Curs monogràfic: comptes
anuals i memòria segons 
el Nou Pla General Comptable

Durada: 12 hores
Inici: 8, 15 i 21 de gener de 2009

L’objectiu és conèixer amb profunditat i de
manera molt pràctica el contingut dels comp-
tes anuals segons el nou Pla General de
Comptabilitat i el Pla General per a pimes,
normes d’elaboració i de presentació.

Programa d’especialització 
en control de gestió
Durada: 138 hores

Aquest programa té com a objectiu propor-
cionar als participants una visió global dels
sistemes necessaris per exercir la funció de
controller a una empresa, tenint en compte
que les seves funcions promordials són el
control i la informació a la direcció, expli-
cant els fonaments conceptuals i sobretot
operatius de les mencionades funcions.
– Es dóna per fet un nivell comptable previ

suficient.
– L’estructura modular permet adaptar el

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

Curs pràctic del 
Nou Pla General Comptable
Durada: 24 hores
Inici: gener de 2009

Objectius:
– Conèixer de manera pràctica el principal

contingut del nou PGC, PGC pimes i mi-
croempreses.

– Aprendre a elaborar els nous estats financers.
– Aprendre a comptabilitzar les transac-

cions amb el NPGC.
– Veure com es farà el canvi a la nova norma-

tiva i quins poden ser els principals impactes.

Curs d’especialització pràctica
en el Nou Pla General 
Comptable i PGC PIMES

Durada: 40 hores
Inici: febrer de 2009

En concret els objectius proposats són:
1. Conèixer quin és el panorama normatiu

que es presenta a partir de l’any 2008.
2. Aprendre a elaborar els comptes anuals

segons la nova normativa.
3. Estudiar en detall l’estat de canvis, el pa-

trimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu
com a documents que no es demanaven
amb la normativa anterior.

4. Entendre els nous criteris de valoració
del Pla General en totes les versions
(completa, pimes i microempreses) i
veure la seva aplicació pràctica.

5. Conèixer quin és el nou concepte de
grup i quina és la informació que se’ns
demana sobre parts vinculades.

6. Analitzar la incidència fiscal de la nova
normativa i aprendre a calcular les dife-
rències comptabilitat-fiscalitat.

Curs d’anàlisi d’estats 
financers en el marc del 
Nou Pla General Comptable
Durada: 32 hores
Dates: del 27 de gener al 19 de febrer de 2009

Estudiar les eines d’anàlisi econòmica i fi-
nancera amb la finalitat de saber quins són
els aspectes més rellevants per incloure en
el procés de formulació del diagnòstic de
l’empresa. Identificar els punts forts i els
dèbils dels estats financers amb la utilitza-
ció d’eines financeres. Determinar els as-
pectes més rellevants per incloure en el
procés de formulació del diagnòstic de
l’empresa. Tot això sota la perspectiva del
marc conceptual del Nou Pla General de
Comptabilitat.
Conèixer i interpretar la informació inclosa
en els Comptes Anuals presentats per les
societats.

Cursos destacats 
gener/febrer 2009

Informatiu de l’economista núm. 124 Pàg. 45

Cicle sobre la compravenda
d’empreses
Durada: 60 hores
Dates: del 3 de febrer al 23 d’abril de 2009

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

nançament d’operacions.
– La determinació del pla d’empresa i del

valor de l’empresa basat en els diferents
criteris tant financers com estratègics.

– La due diligence des d’una òptica global
cobrint les àrees de risc (comercial, co-
municació, financera, de recursos hu-
mans, legal i fiscal). 

– Així com la formalització que dóna co-
bertura jurídica a les operacions.

– Tot finalitzant amb un cas pràctic que co-
breix l’aspecte negociador com un ele-
ment present durant tot el procés.

Altres cursos 
gener/febrer 2009
Els comptes anuals consolidats
Durada: 16 hores
Dates: 7, 12, 14 i 19 de gener de 2009
Horari: de 16.00 a 20.00 hores

Seminari pràctic de consolidació
comptable
Durada: 14 hores
Dates: 8, 13, 15 i 20 de gener de 2009
Horari: de 17.30 a 21.00 hores

Tècniques de negociació 
per a directius i professionals
Durada: 21 hores
Dates: 15, 22 i 29 de gener de 2009
Horari: de 9.30 a 14.00 i de 16.00 
a 18.30 hores

Seminari de project finance 
com a modalitat alternativa 
de finançament 
Durada: 8 hores
Dates: 21 i 22 de gener de 2009
Horari: de 17.00 a 21.00 hores

Curs del Nou Pla General 
Comptable per a les fundacions
catalanes
En preparació



30 d’octubre

Sessió de la Jornada dels Economistes a
Lleida: “Estratègies a adoptar per les empre-
ses en l’actual situació econòmica”, orga-
nitzada conjuntament amb la Universitat de
Lleida i pel Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, que va tenir lloc a la seu del Col·legi
d’Economistes de Catalunya a Lleida.

4 de novembre

Sessió temàtica Anàlisi de l’article 108 de la
Llei del Mercat de Valors, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec de Sr.
Jaume Cornudella, inspector en excedèn-
cia d’Hisenda.

4 de novembre

Sessió de la Jornada dels Economistes a
Girona: “Polítiques econòmiques per a una
economia en crisi”, organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya conjuntament
amb la Universitat de Girona, que va tenir
lloc a la Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de la Universitat de
Girona.

6 de novembre

Jornada dels Economistes “Les empreses i
el futur de l’economia”, organitzada pel
Col·legi d’Economistes de Catalunya, que
va tenir lloc a l’hotel Fira Palace.

Acte de lliurament d’insígnies als col·legiats
amb 25 anys de col·legiació; Sopar dels
Economistes en el marc del Gran Marina
Hotel, en el decurs del qual es va celebrar
l’acte oficial de nomenament de Col·legiat
de Mèrit a títol pòstum a Artur Saurí.
També s’hi van lliurar els premis Joan Sardà
Dexeus de la Revista Econòmica de Cata-
lunya, a més dels premis de Reconeixe-
ment d’economista d’empresa, despatx
d’economista de l’any i els millors currícu-
lums universitaris.

7 de novembre

V Jornada sobre el Dret Concursal, organit-
zada per la Seu de Girona del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
Victor Fernández, jutge titular del jutjat mer-
cantil núm. 1 de Palma, Sr. Ángel Rojo, ad-
vocat i catedràtic de dret mercantil, Sr. Carlos
Peinado, jutge titular del jutjat mercantil
núm. 1 de Girona i Sr. Faustino Cordón, ad-

vocat i catedràtic de dret concursal. Va inau-
gurar la jornada el Sr. Fernando Lacaba, pre-
sident de l’Audiència provincial de Girona.

11 de novembre

Sessió de la Jornada dels Economistes a Tar-
ragona: “Aigua i economia: una visió estra-
tègica”, organitzada conjuntament amb la
Universitat Rovira i Virgili i pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya, que va tenir
lloc a la seu de la Cambra de Comerç, In-
dústria i Navegació de Tarragona.

12 de novembre

Curs Planificació de la successió. Aspectes
civils i fiscals, organitzat per la Seu de Gi-
rona del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, a càrrec del Sr. Pablo Torrano,
advocat i soci de Garrigues Abogados y
Asesores Tributarios, i la Sra. Arancha To-
baruela, advocada i associada sènior de Ga-
rrigues Abogados y Asesores Tributarios.

13 de novembre

Conferència sobre “ERP’s en Català: reptes
i dificultats. Experiències de Microsoft i Pro-
gramari Lliure”, organitzada per la Comis-
sió OSI, a càrrec de Marco Ordelman,
director; Daniel Chávez, d’Euclides i Juanjo
Giménez, director general, Opentrends.
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Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades



17 de novembre

Cicle de tertúlies, conferències: Organit-
zació, Talent i Tecnologia “Gestió del ta-
lent al segle XXI”, organitzada per la
Comissió d’Economia del Coneixement,
a càrrec de la Sra. Anna Ros, directora
general de KTC&R Global, Sr. Xavier
Coll, director de Recursos Humans de “la
Caixa” i Sr. Ramon Paredes, vicepresident
de Recursos Humans de SEAT. Va mode-
rar l’acte el Sr. Julià Manzanas, expert en
talent i coneixement.

18 de novembre

Sessió temàtica “Fiscalitat de les opera-
cions immobiliàries”, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec del

Sr. José María Tocornal Ruiz, cap d’unitat
provincial de l’AEAT de Girona.

18 de novembre

Presentació de les conclusions de l’Estudi
“Dimensió de l’Empresa Catalana”, organit-
zada per la Comissió d’Economia Financera
i que va comptar amb les intervencions del

degà del CEC, Sr. Joan B. Casas; del secre-
tari d’economia de la Generalitat de Cata-
lunya, Sr. Andreu Morillas, i del president
de la Comissió, Sr. Ferran Lemus.

19 de novembre

Conferència “Nou model de Gestió i Pressu-
postació Pública: el Pla d’Alineació i Compe-
titivitat Estratègica (PACTE) de l’Ajuntament
de Sant Cugat”, organitzada per la Comissió
de Comptabilitat i l’ACCID, a càrrec del Sr.
Jordi Joly i Lena, tinent d’alcalde d’econo-
mia i organització de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès. Va moderar l’acte el Sr.
Joan Ràfols, vicedegà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalumya, Sr. Ferran Termes i
Anglès, president de l’ACCID, i el Sr. Carlos
Vivas i Urieta, director de l’Àmbit d’Econo-
mia i Planificació Estratègica de l’Ajunta-
ment de Sant Cugat del Vallès.



20 de novembre

Inici del curs Repàs i novetats d’IVA, orga-
nitzat per la Seu de Girona del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
José María Tocornal, cap d’unitat provincial
de l’AEAT de Girona.

20 de novembre

Tercera edició del Sopar dels Economistes
com a tancament de la Jornada dels Econo-
mistes a la Seu territorial de Tarragona.

20 de novembre

Tertúlia: “La presentació del concurs”, or-
ganitzada per la Comissió de Concursal i
d’Empreses en Crisi, a càrrec del Sr. Roc
Lleixà, economista, administrador concur-
sal. Va moderar l’acte el Sr. Xavier Domè-
nech, economista, administrador concursal.

24 de novembre

Inici del seminari sobre l’IRPF: Campanya
de Renda 2008, organitzada per la Seu de
Lleida del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, a càrrec de la Sra. Carmen Jover,
economista, assessora fiscal; professora de
dret financer i tributari de la UAB.

25 de novembre

Conferència: “Nou PGC: anàlisi dels darrers
pronunciaments de l’ICAC”, organitzada per
la Comissió de Comptabilitat, a càrrec del
Sr. Anselm Constans, economista i tresorer
de l’ACCID. Va moderar l’acte el Sr. Oriol
Amat, economista i catedràtic de la UPF.

26 de novembre

Sessió informativa L’empresa davant del
concurs de creditors, organitzada per la seu
de Lleida del CEC, a càrrec de Raimon Ca-
sanellas, eonomista, president del REFOR i
president de la Comissió de Concursal i
Empreses en Crisi, i d’Àngel Miró, econo-
mista, administrador concursal.
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26 de novembre

Inici del curs Nou pla general comptable,
pràctic, organitzat per la Seu de Girona
del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
a càrrec del Sr. Xavier Sentís, economista,
assessor d’Empresa i professor de la
UAB.

26 de novembre

Tertúlia literària a càrrec de l’escriptora Sra.
Ana M. Briongos, autora de Negro sobre
negro. Irán, cuadernos de viaje, organitzada
per la Junta de Govern.

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

– Documentació aportada per José
María Tocornal Ruiz, cap d’unitat
provincial de l’AEAT de Girona, amb
motiu de la sessió temàtica Fiscalitat
de les operacions immobiliàries, or-
ganitzada per la Comissió d’Assessors
Fiscals el passat 18 de novembre.
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Hemeroteca

“Euforia y Pánico”
Aprendiendo de las
burbujas y otras crisis:
del crack de los 
tulipanes a las subprime
Autor: Oriol Amat

Editorial: Profit

La crisis del 2008 tiene
similitudes con crisis an-
teriores y también dife-
rencias significativas.

Se trata de una situación
en la que se mezclan
datos económicos com-
plicados con la psicolo-

gía habitual de la mayoría de personas. Esto
explica muchas decisiones irracionales de
empresas y particulares, provocada por la
euforia en unas fases y por el pánico en otras.

Este libro analiza las causas que han provo-
cado la situación actual para así entender
las claves de la crisis inmobiliaria, financiera
y económica. En segundo lugar, se trata de
compartir reflexiones sobre lo que se puede
preveer que sucederá a corto y a largo
plazo. Finalmente, apunta estrategias racio-
nales para aprovechar las oportunidades
que ofrece la situación actual para empresas
y particulares, desde el punto de vista de la
inversión y de la actividad empresarial.

“Manual de derecho 
de la competencia”
Autores: Luis Ortiz Blanco; Jerónimo 
Maíllo González-Orús; Pablo Ibáñez 
Colomo; Alfonso Lamadrid de Pablo

Edita: Editorial Tecnos

El Derecho de la com-
petencia tiene un im-
pacto considerable en
la actividad cotidiana
de las empresas y de
los consumidores. Pese
a ello, se trata aún de
una materia relativa-
mente poco conocida

para las propias empresas y para muchos
profesionales del Derecho. En ocasiones,
es incluso mal comprendida, dado que
no siempre se reconoce que su aplica-
ción tiene fundamentalmente por obje-
tivo velar por que el comportamiento de
las empresas no incida negativamente
sobre los consumidores y sobre la econo-
mía en general.

Ante esta realidad, este manual está desti-
nado fundamentalmente a aquellos que se
inicien en el estudio de la materia, y pre-
tende dar un panorama completo de ella
desde la doble perspectiva del Derecho
comunitario y el Derecho nacional. El ma-
nual cubre así, tanto en sus aspectos sus-
tantivos como procedimentales, los artículos
81 del Tratado y 1 de la Ley de Defensa de
la Competencia, aplicables a los acuerdos
restrictivos de la competencia; los artículos
82 del Tratado y 2 de la Ley de Defensa de
la Competencia, aplicables a los abusos de
posición de dominio; las normas relativas
a las operaciones de concentración; así
como las disposiciones del Tratado CE en
materia de ayudas estatales y de atribución
de derechos exclusivos o especiales por
parte de los Estados miembros de la UE a
la empresa.

“El próximo escenario
global. Desafíos y
oportunidades en un
mundo sin fronteras”
Autor: Kenichi Ohmae

Edita: Edigrabel, SA para verticales 
de bolsillo

Un mundo radicalmente
nuevo está surgiendo de
las cenizas del antiguo
sistema económico ba-
sado en la nación. En la
actualidad, para tener
éxito es necesario actuar
en el escenario global y
aprovechar los nuevos

impulsores del poder y el crecimiento eco-
nómicos.

Este libro nos revela ese mundo posgloba-
lizado y nos muestra qué debemos hacer en
este nuevo escenario para tener éxito como
empresa, como nación y como individuos.

Document d’Economia 
Industrial 33
“L’economia de 
les telecomunicacions 
en banda ampla”
Autor: Francesc Trillas i Jané

Direcció Editorial: Centre d’Economia 
Industrial

La difusió de l’accés a
Internet d’alta velocitat
(banda ampla) ha irrom-
put amb força en els 
darrers anys, oferint el
potencial perquè els
consumidors puguin ac-
cedir a aplicacions que
són substancialment di-

ferents a les habituals amb baixa velocitat.
El desenvolupament de l’accés a Internet
per banda ampla i les infraestructures rela-
cionades amb el mateix tenen un impacte
econòmic considerable, de forma directa
pel benestar que els consumidors obtenen
al consumir determinades aplicacions, i de
forma indirecta per l’impacte macroeconò-
mic esperat o estimat d’aquestes infraes-
tructures. En aquest estudi es presenta una
revisió de la recerca acadèmica sobre
aquesta qüestió. També s’afegeixen alguns
nous desenvolupaments teòrics, així com
evidència quantitativa i derivada d’estudis
de cas sobre la Unió Europea (amb espe-
cial èmfasi sobre Espanya i el Regne Unit).



Agenda

Agenda gener 2009
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 7 de gener 16.00 h A-2
Els comptes anuals consolidats

• 8 de gener 9.00 h A-1
Curs pràctic del tancament comptable-fiscal de 2008

• 8 de gener 17.30 h A-1
Seminari pràctic de consolidació comptable

• 8 de gener 17.00 h IDEC
Curs monogràfic: comptes anuals i memòria segons el NPGC

• 13 de gener 9.30 h IDEC
El nou Pla Comptable de les fundacions catalanes

• 13 de gener 9.30 h IDEC
Curs pràctic del nou Pla General Comptable

• 15 de gener 9.30 h A-1
Tècniques de negociació per a directius i professionals

• 27 de gener 9.30 h IDEC
Diferències entre el nou Pla Comptable 
de fundacions i el nou Pla General Comptable

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

• 27 de gener 18.00 h 2n 6a
Curs d’anàlisis d’estats financers en el marc
del nou Pla General Comptable

• 28 de gener 9.30 h IDEC
L’auditor davant la problemàtica del tancament 
de comptes de l’exercici 2008

• 28 de gener 15.00 h IDEC
L’auditor davant els programes de treball orientats
al nou Pla General Comptable

• En preparació
Curs pràctic de preparació a la 2a fase pràctica 
de l’examen d’aptitud professional d’acces al ROAC

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

• 28 de gener 19.00 h Sala d’Actes
Cicle de Tertúlies i Conferències: “Organització, Talent i Tecnologia”
“Cultura organitzativa: motor o fre intangible d’innovació”

• 21 de gener 19.00 h Sala de Juntes
Tertúlia: Des de la vicepresidència de la Comissió d’Economia 
de la Salut del Col·legi a la presidència de IHEA: “Confieso que he vivido”

• 13 de gener 19.00 h Sala d’Actes
Conferència: El emprendedor: “una persona hecha a sí misma”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 20 de gener 12.00 h Sala 
Reunió interna de Reunions

• 26 de gener 19.00 h Sala d’Actes
“Perspectives econòmiques i politiques de la UE pel 2009”

• 19 de gener 19.00 h Sala d’Actes
Conferència: “Auditoria de Subvencions: Obligacions o necessitat?”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 20 de gener 16.30 h Seu 
“Principals canvis, memòria i comptes anuals” de Tarragona
Cal fer inscripció prèvia a la Seu de Tarragona

• 22 de gener 16.30 h Seu 
“Estat de Fluixos d’Efectiu i Estats de Canvis al Patrimoni Net” de Tarragona
Cal fer inscripció prèvia a la Seu de Tarragona

• 27 de gener 16.30 h Seu 
“Aspectes Fiscals” de Tarragona
Cal fer inscripció prèvia a la Seu de Tarragona

• 22 de gener 19.00 h Seu de l’Institut
Taula rodona: “Acte acadèmic en memòria d’Artur Saurí del Río” d’Estudis Catalans

Sala Pere i Joan
Coromines

AULA 
D’ECONOMIA

COMISSIÓ
D’ASSESSORS 
FISCALS

COMISSIÓ
D’ECONOMIA
DEL CONEIXEMENT 

COMISSIÓ
D’ECONOMIA
DE LA SALUT

COMISSIÓ D’EMPRE-
NEDORIA I CREACIÓ
D’EMPRESES I ACCID

COMISSIÓ SÈNIORS

COMISSIÓ UNIÓ
EUROPEA

SECCIÓ 
REA CATALUNYA

SEU TARRAGONA

SOCIETAT CATALANA
D’ECONOMIA amb la
col·laboració del CEC
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