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a proposta de reforma dels estatuts col·legials, que a principis del mes de juny se us va enviar per correu-e i
que també trobareu en aquest informatiu, és la primera mesura que l’actual Junta de Govern ha impulsat aprofitant
les oportunitats i les sinergies que la nova seu col·legial ens obre per a orientar el nostre col·legi al que volem que
sigui, una institució de prestigi, reconeguda socialment, que aglutini a la professió i que ofereixi serveis de qualitat. 

Aquesta reforma ve motivada, en primera instància, per l’adaptació dels estatuts col·legials, que van ser aprovats
l’any 1985, a la normativa que des d’aleshores ha entrat en vigor. No obstant, la Junta de Govern i la Comissió re-
dactora dels nous estatuts hem volgut anar més enllà; per aquest motiu en el nou text s’han introduït modificacions
orientades a adaptar la nostra institució a les exigències generades en aquests 20 anys per la prestació de nous
serveis als col·legiats i d’altres mesures tendents a fomentar la participació i la implicació de tots els economistes,
alhora que s’ha volgut dotar de més autonomia les delegacions territorials de Girona, Lleida i Tarragona. 

Finalitzat el període d’exposició pública, es convocarà Assemblea Extraordinària per tal de sotmetre el text a votació.
Amb l’aprovació d’aquests estatuts s’hauran assentat les bases per aconseguir que el Col·legi d'Economistes de Ca-
talunya sigui una institució capdavantera que ofereixi uns serveis de qualitat que, en definitiva, permetran aug-
mentar l’impacte i el prestigi de la nostra professió.  

Paral·lelament, la Junta de Govern ha estat treballant amb un pla d’actuació que ha repassat totes les àrees del
col·legi, des de les comissions de treball fins a la imatge corporativa, passant pels serveis, la Jornada dels Economistes,
la formació i les publicacions, per tal de detectar possibles millores o tractant d’afegir noves propostes que puguin
generar valor pel conjunt de col·legiats.  

Com a resultes d’aquesta anàlisi, hem detectat, entre d’altres aspectes, la necessitat de potenciar el servei d’informació
tècnica, editant i publicant documents sobre les diverses àrees d’actuació dels economistes; la necessitat de potenciar
la borsa de treball així com  la necessitat de racionalitzar els enviaments, seleccionant la informació i agrupant-la, es-
tablint el correu-e com a canal de comunicació preferent per tal d’alliberar despeses d’aquesta partida per poder invertir
els recursos en d’altres que generin més valor. Amb el nou sistema de mail únic rebreu majoritàriament la informació
col·legial electrònicament, exceptuant la Revista Econòmica de Catalunya i l’Informatiu de l’Economista, que
continuareu rebent per correu postal. Esperem que aquest sistema comenci a funcionar el darrer trimestre de l’any. 

Respecte a la Jornada dels Economistes, hem volgut introduir modificacions substancials amb l’objectiu d’acon-
seguir una major assistència i generar més valor i satisfacció als assistents. S’ha reduït la durada de la jornada a
sols un matí, s’han reduït el nombre de sessions simultànies diferenciant les que tenen un caire professional d’a-
quelles altres que tenen interès transversal o estratègic i finalment hem reduït substancialment la quota d’inscripció
pels col·legiats. La política de racionalització de despesa en el sentit d’encaminar-la a donar-vos més valor té en
aquest fet una clara expressió.

La nova seu col·legial, un cop construïda ens ha de proporcionar la vistositat que la nostra professió es mereix i
també ens ha de permetre oferir més i millors serveis. En relació al seu estat de construcció, informar-vos que ja està
finalitzat el projecte executiu i que restem a l’espera que l’Ajuntament de Barcelona ens concedeixi la llicència
d’obres definitiva. També us informo que tenim previst iniciar en el darrer trimestre d’enguany un pla de comunicació
i d’informació per tal de fer-vos partícips d’aquest fet i requerint la vostra complicitat en aquest procés.

Finalment, aprofito per avançar-vos que s’està treballant en un procés d’integració entre algunes de les parts més
significatives de les professions relacionades amb l’economia. Aquest fet en què l’actual Junta de Govern està
apostant favorablement, comportarà sense lloc a dubtes un benefici en el marc de l’espai europeu de l’educació (Bo-
lonya) tant per la professió com pels professionals. 
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Estat actual 
de l’economia
Les expectatives i la confiança dels col·le-
giats sobre les economies catalana i espa-
nyola s’han deteriorat en els darrers
mesos, però amb una menor intensitat
que en el passat.

Un 90,4% dels col·legiats que respon a
l’enquesta assenyala que la situació actual
de l’economia catalana és pitjor que fa un
any, mentre que un 7,4% indica que és
igual i un 2% que és millor. Respecte a la
consulta del mes de febrer, es pot esmentar
que ha continuat el procés de deteriora-
ment de les expectatives dels economistes,
però, a l’igual que en el període octubre
2008-febrer 2009, d’una forma més mode-
rada que en mesos anteriors. Així, la pro-
porció de col·legiats que apunten en

l’enquesta que la situació actual és pitjor
que la de fa un any s’ha reduït en 5 punts
amb relació a l’anterior consulta (pujada
de 0,6 punts entre l’octubre i el febrer
passats), mentre que el percentatge dels
que indiquen que s’ha produït una estabi-
litat ha augmentat en 3,5 punts (descens
de 0,9 punts entre l’octubre i el febrer) i el
dels que opinen que ha millorat s’ha in-
crementat en 1,4 punts (pujada de 0,4
punts entre l’octubre i el febrer). En prin-
cipi, això podria apuntar que fins el mo-
ment el punt més baix de l’actual cicle es
va produir en els primers mesos d’en-
guany –el febrer segons l’enquesta–, i que
el procés de deteriorament continua però
a un ritme menor. 

La marxa de l’índex de confiança dels eco-
nomistes –que sintetitza el sentiment dels
col·legiats davant de la situació econòmica
general, tenint present una gran diversitat

de factors (evolució del PIB, clima polític,
inflació, preu del petroli, atur, etc.)– palesa
la situació negativa de l’economia en l’ac-
tualitat, així com un empitjorament en la
confiança dels col·legiats en els darrers
mesos. Els col·legiats puntuen pràctica-
ment amb la mateixa valoració les econo-
mies catalana i espanyola (3,18 enfront de
3,17). En l’última enquesta els valors foren,
respectivament, d’un 3,30 i d’un 3,29. Com
en les dues consultes anteriors, la dava-
llada de l’índex relatiu a Catalunya ha estat
una mica menor al del corresponent a Es-
panya. Tot i que la diferència és molt re-
duïda entre els dos valors, s’ha de remarcar
que l’índex de confiança sobre l’economia
catalana es manté superior al de l’espa-
nyola i que la distància entre ambdós ha
crescut en els darrers mesos. Cal destacar
que en un any aquest índex ha caigut 1,18
punts en el cas de Catalunya i 1,35 punts
en el d’Espanya.
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Situació econòmica (primavera 2009)
Reproduïm les principals conclusions a la segona de les enquestes de situació econòmica corresponent a l’any 2009, Si-
tuació Econòmica, Primavera 2009, que entre el 18 de maig i el 8 de juny tots els col·legiats van poder respondre mit-
jançant la pàgina web del Col·legi. A la web http://www.coleconomistes.com també hi trobareu el text complet de l’informe.
En aquesta edició, un total de 1.078 col·legiats han contestat l’enquesta (17,4% sobre la població total), distribuïts de la
manera següent. Segons la seva condició laboral, assalariats: 47,8%, empresaris i/o treballadors per compte propi: 43,8%
i aturats: 8,4%. Segons el sector d’activitats, serveis: 85,2% (serveis a empreses i particulars: 52,5%), indústria: 10,5%, cons-
trucció: 3,7% i agricultura, ramaderia, pesca i forestal 0,6%.
A manera de titular podem dir: Les expectatives dels economistes s’han continuat deteriorant en els darrers mesos, encara
que a un menor ritme que en el passat, han empitjorat les previsions sobre la finalització de la crisi i l’inici d’una reac-
tivació, que s’allargarà, molt probablement, més enllà del 2010; les propostes de reforma laboral més adequades són l’a-
gilització dels processos empresarials d’ajustament laboral, la flexibilització de la negociació col·lectiva i la recuperació
del contracte d’aprenentatge.

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

Situació % de col·legiats
econòmica 2009 2008 2007 2006 2005
catalana Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Tendència

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

Igual 7,4 3,9 4,8 8,8 22,2 40,1 55,9 55,9 51,8 55,7 49,5 49,9

Pitjor 90,4 95,4 94,8 90,4 75,5 55,5 32,8 27,9 34,5 35,0 39,0 38,2

No tenen opinió 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,2 0,6 0,6 0,3 0,7 0,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (1.078) (1.119)(1.246) (953)(1.026) (958) (972)(1.027)(1.044) (933) (867) (856)

Millor Igual 

Pitjor No tenen opinió 

% de col·legiats

0,2 2,0
7,4

90,4

L’interès més alt



L’atur continua sent el principal problema
de l’economia catalana, seguit de la fe-
blesa de la demanda interna i de la
manca de reformes estructurals. En els 
darrers mesos ha crescut la preocupació
dels col·legiats per la manca de reformes
estructurals i pels costos laborals.

Segons els col·legiats, el problema més im-
portant que té actualment l’economia cata-
lana és l’atur, qüestió apuntada per un
76,0% del total. 

El segueix la feblesa de la demanda in-
terna, assenyalada per un 64,8% dels eco-

nomistes, i, a certa distància, se situa la
manca de reformes estructurals (56,4%).
Altres dificultats són les deficiències en in-
fraestructures i comunicacions (32,9%) i la
feblesa de la demanda externa (21,1%).

Respecte a la passada enquesta del mes de
febrer cal destacar el fort increment de la
preocupació dels col·legiats pel que fa a 
la manca de reformes estructurals i, en
menor mesura, els costos laborals. 

El primer problema fou apuntat per un
46,7% dels economistes al mes de febrer i
ara és assenyalat per un 56,4%, mentre
que el segon passà de ser indicat per un
13% a un 18,1%. En sentit contrari, es pot
esmentar que s’ha produït un descens de
la preocupació per la feblesa de la de-
manda interna, que fou destacat per un
69,5% en l’última consulta i per un 64,8%
en la present. 

Respecte a la resta de problemes es manté
pràcticament invariable la preocupació
dels economistes en comparació a l’en-
questa del mes de febrer.

Entre altres problemes remarcats pels eco-
nomistes, cal destacar de manera notable
els relatius a les dificultats de finançament
bancari de l’economia –familiar i empre-
sarial– (manca de confiança en el sistema,
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Situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 l’actual situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola (0 = molt dolenta; 10 = molt bona)”

% de col·legiats
Problemes 2009 2008 2007 2006

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

76,0 74,4 43,9 19,8 5,1 7,3 5,9 5,6 6,1 7,3 7,0

64,8 69,5 47,2 36,5 22,0 22,1 13,8 12,9 9,3 6,3 10,2

56,4 46,7 37,4 32,1 35,7 51,5 54,0 51,9 44,4 37,4 41,6

32,9 34,4 35,7 46,9 72,4 79,2 77,7 76,4 67,1 62,9 66,1

21,1 22,3 15,2 5,7 7,9 10,5 15,6 18,3 15,6 18,8 18,0

18,1 13,0 12,3 9,4 13,9 20,6 25,9 24,7 23,9 19,5 20,7

1,0 3,5 40,8 56,2 65,4 23,9 27,9 34,5 52,4 51,7 58,8

1,0 1,3 27,8 61,0 40,5 26,3 21,3 19,6 42,7 63,0 42,5

0,5 1,4 5,0 12,2 13,4 17,4 15,3 10,8 5,3 5,4 3,0

“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment l’eco-
nomia catalana?”

Atur 

Feblesa demanda
interna

Manca reformes
estructurals
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Feblesa demanda
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Inflació

Preu del petroli
i caburants

Cotització
dòlar-euro

Problemes de l’economia catalana
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Perspectives de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 com estarà a mitjans d’aquest any  l’economia catalana i l’economia espanyola (0 = molt dolenta; 10 = molt bona)”

problemes i restriccions d’accés al crèdit,
manca de liquiditat, manca de finança-
ment, etc.). Una altra dificultat apuntada
pels economistes és la manca de confiança
i de credibilitat en l’actuació política i en el
funcionament del sector públic. Finalment,
cal assenyalar la preocupació dels col·le-
giats pel dèficit fiscal que pateix Catalunya
respecte de l’Estat. 

Perspectives sobre 
l’economia 
en els propers mesos
Tot i que es mantindrà el deteriorament
de l’economia, s’espera un relatiu estanca-
ment de la situació en els propers mesos,
sobretot de cara a finals d’any.

Un 47,9% dels col·legiats opina que l’eco-
nomia catalana continuarà igual en el segon
quadrimestre (maig-agost) de l’any, mentre
que un 42,9% pensa que empitjorarà. 

Per la seva part, un 8,9% preveu que tin-
gui lloc una millora. Per tant, en els pro-
pers mesos es pot esperar un cert
estancament de la situació econòmica, tot
i que es mantindrà la tendència al deterio-
rament, encara que d’una manera més
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0,3
8,9

% de col·legiats

Millorarà 

Empitjorarà

Continuarà igual

No tenen opinió 

Perspectives de l’economia 
catalana

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

suau que en el passat. De cara a finals
d’any l’índex de confiança confirma un es-
tancament de les expectatives dels econo-
mistes. Es valora amb un 3,17 sobre un
total de 10 la situació de l’economia del
Principat a finals de l’exercici (0,01 punts
menys que en l’actualitat) i amb un 3,14
la del conjunt de l’Estat (0,03 punts
menys). El diferencial entre els dos índexs
seguirà sent lleugerament favorable per a
Catalunya.

Valoració de la política
d’avals
Els economistes valoren negativament la
política d’avals de l’ICF i de l’ICO. Un
43,3% dels economistes realitza una valo-
ració negativa de la política d’avals ende-
gada amb motiu de la crisi per l’Institut



Català de Finances (ICF) i l’Instituto de
Crédito Oficial (ICO), mentre que un
29,7% fa una valoració positiva. Un 27,0%
no té opinió. 

“Quina valoració fas de la política d’avals
endegada amb motiu de la crisi per l’Insti-
tut Català de Finances (ICF) i l’Instituto de
Crédito Oficial (ICO)?”

Duració de la crisi 
econòmica 
La majoria dels economistes opina que
l’actual crisi econòmica s’allargarà més
enllà del 2010. 

Un 75,9% dels economistes opina que la
duració de l’actual etapa de crisi econòmica
superarà aquest any i el vinent, mentre que
només un 24,1% creu que s’acabarà el
2010. 

Més específicament, un 49,0% dels col·le-
giats considera que s’allargarà fins el 2011
i un 26,9% que pot anar més enllà d’a-
quest exercici. Aquestes previsions són
més negatives que les que es van realitzar
en les passades enquestes d’octubre i de
juny del 2008 i de febrer del 2009. 

Això palesa que conforme passen els
mesos els col·legiats van allargant la dura-
ció de la crisi i, conseqüentment, retardant
el moment de superar-la. 

Per exemple, en la consulta d’octubre un
86,6% dels economistes opinava que la
crisi superaria el 2009 –dels quals un
57,4% pensava que s’allargaria fins el 2010
i un 29,2% més enllà–, mentre que un

13,4% creia que tan sols duraria el 2009.
En la consulta de febrer un 92,0% creia que
superaria el 2009 –dels quals un 47,8% in-
dicava que finalitzaria el 2010 i un 44,2%
que duraria més–, mentre que un 7,9% an-
ticipava que acabaria el 2009.

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

Viabilitat del sistema
de pensions
Gairebé nou de cada deu col·legiats opina
que cal introduir reformes estructurals
per garantir el sistema de pensions. 

Un 87,1% dels economistes creu que
s’han d’emprendre reformes estructurals
per tal de garantir la viabilitat a llarg ter-
mini del sistema de pensions espanyol,
mentre que un 8% opina que no són ne-
cessàries.

“Creus que és convenient emprendre refor-
mes estructurals per tal de garantir la viabi-
litat a llarg termini del sistema de pensions
espanyol?”
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Valoració positiva

No tenen opinió

Valoració negativa

% de col·legiats

29,7

43,3

27,0

Fins l’any 2010 Fins l’any 2011

S’allargarà més enllà del 2011

% de col·legiats

24,1

49,0

26,9

Sí

No tenen opinió

No

% de col·legiats

4,9

87,1

8,0

Propostes de reforma
laboral
La reforma laboral passa, principalment,
per agilitzar els processos empresarials
d’ajustament laboral, flexibilitzar la nego-
ciació col·lectiva i recuperar el contracte
d’aprenentatge.

Entre les diverses propostes realitzades dar-
rerament per a reformar el mercat laboral
els economistes creuen que les més ade-
quades són agilitzar els processos empre-
sarials d’ajustament laboral, flexibilitzar la
negociació col·lectiva i recuperar el con-
tracte d’aprenentatge. 

La primera és apuntada per un 49,1% dels
col·legiats, la segona per un 45,9% i la ter-
cera per un 40,5%.

Altres propostes a ressaltar són crear un
únic contracte per a tots els nous contrac-
tats (33,2%) i fer que la indemnització per
acomiadament sigui creixent en funció de
l’antiguitat (27,1%).

Entre la resta de propostes es pot apuntar
la potenciació de la formació –si fos neces-
sari vinculant-la, fins i tot, al cobrament de
les prestacions per atur–, la reducció de les
cotitzacions a la Seguretat Social, i l’abara-
timent i flexibilitat de l’acomiadament.

“Quines de les propostes realitzades darre-
rament per dur a terme una reforma labo-
ral creus més adequades?”

Propostes % de col·legiats

Agilitzar els processos empresarials 
d’ajustament laboral 49,1

Flexibilitzar la negociació 
col·lectiva 45,9

Recuperar el contracte 
d’aprenentatge 40,5

Crear un únic contracte per
a tots els nous contractes 33,2

Fer que la indemnització 
per acomiadament sigui creixent 
en funció de l’antiguitat 27,1

Augmentar la cobertura 
del subsidi d’atur 15,2

Concentrar el subsidi d’atur 
perquè sigui més important 
en els primers mesos 13,5



La Junta de Govern del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya ha nomenat el
Sr. Anton Gasol director tècnic de la
Jornada dels Economistes, un esdeve-
niment ineludible per a l’economia ca-
talana que permet a professionals i
experts de l’economia de tots els àm-
bits acostar-se als temes d’actualitat
econòmica de la nostra societat. Amb
aquest objectiu social amb què neix la
Jornada dels Economistes, i amb la
conjuntura actual, quina en serà en-
guany la temàtica central?
Enguany no ha calgut que ens esforcéssim
gaire per saber de què parlar a la Jornada.
Estem en plena crisi econòmica i el Col·legi
no vol defugir cap realitat, ben al contrari.
És per això que la Jornada tindrà un lema
gens eufemístic: “La crisi: impactes i
transformacions” i estarà orientada a ana-
litzar les implicacions de la crisi financera

i econòmica sobre el teixit productiu,
sobre la societat i sobre el territori, i farem
una reflexió rigorosa sobre el paper de les
institucions i dels agents econòmics i so-
cials per tractar d’establir aquelles políti-
ques més enraonades i plausibles que
ajudin a superar, més aviat que tard, la
forta contracció de l’activitat econòmica i
financera. Pretenem oferir un cúmul de
proposicions que situïn el país en millor
posició a la graella de la recuperació.

Quines són les àrees de l’economia que
des del Col·legi d’Economistes estan
patint més en aquest context de crisi? 
Sabem que aquesta crisi ha estat sobretot
una crisi de sobrevaloració d’actius, d’un
endeutament excessiu afavorit per les
enormes facilitats creditícies i per unes po-
lítiques monetàries de baixos tipus d’inte-
rès. Tot plegat ens ha dut a què actualment
tinguem tres grans colls d’ampolla que cal-
drà superar. El primer és un extraordinari
endeutament exterior de la nostra econo-
mia que cal redreçar perquè el flux de fi-
nançament per part de bancs i caixes a
empreses i famílies torni a fluir amb nor-
malitat. El segon coll d’ampolla és que, tot
i les fires low cost, el sector immobiliari pa-
teix d’un sobredimensionament i d’un
excés d’estoc que si no fa un major esforç
per ajustar els preus a la mitjana interna-
cional de dos indicadors com són la relació
entre preu dels habitatges i ingressos fami-
liars, i preu de venda i rendibilitat per llo-
guer, dels quals encara estem lluny, no 
es reanimarà l’activitat immobiliària, que
també és bona si es produeix en la seva
justa mesura. I el tercer és que la bonança
ens va fer descuidar l’eficiència econòmica
en el nostre sistema de producció i hem
perdut competitivitat enfront l’exterior, la
nostra productivitat ha quedat endarrerida,
i en innovació estem cap a la cua de la

puntuació. Cal que ens posem, tots, i sense
demora ni reticències, mans a l’obra per re-
cuperar posicions, reformant el que calgui
perquè en sortim ben parats.

Com pretén abordar la Jornada dels
Economistes 2009 aquests impactes de
la crisi i les transformacions que se’n
deriven?
Enguany hem fet un petit redisseny de la
Jornada en el sentit que dels dos blocs de
sessions, un estarà orientat a tractar aquells
aspectes de la crisi que com a professio-
nals nosaltres més coneixem i més hi
podem dir i fer. Són, per dir-ho de manera
concisa, unes sessions professionals molt
imbricades en el funcionament de les nos-
tres comissions de treball, i que tractaran
sobretot els aspectes fiscals de la crisi; les
experiències del primer any d’implemen-
tació del Nou Pla General de Comptabilitat;
quina és l’actuació dels economistes en els
procés de fusions i adquisicions en èpo-
ques de crisi; quin és el paper de les in-
versions de capital en els processos
concursals, i també considerarem els aspec-
tes territorials de la crisi. Després tindrem
un bloc de sessions més estratègiques i
obertes a la societat que faran incidència
sobre el nou mapa financer a Espanya i,
en particular, a Catalunya; debatrem amb
empresaris reconeguts les estratègies em-
presarials més adients per combatre la crisi;
volem fer una avaluació de l’eficiència de
les diferents polítiques públiques contra la
crisi, i també volem abordar les limitacions
de les infraestructures de cara al creixe-
ment econòmic. Finalment, i per primera
vegada, volem que els joves empresaris i
els més emprenedors tinguin espai i veu a
la Jornada i, per això, una sessió estarà
orientada als joves, a les noves idees, a ex-
periències reeixides i que aquesta sessió
sigui un esperó perquè els joves economis-
tes vinguin en ramat. Hi haurà una confe-
rència inaugural que encomanem a una
persona de gran prestigi personal i institu-
cional i una de cloenda que confiem a un
empresari representatiu del vessant amb
més dinamisme de la classe empresarial. 

Quines mesures fiscals creu que po-
drien afavorir les empreses per tal
d’afrontar la situació? Per exemple,
per poder garantir llocs de feina al
llarg de tot aquest període?
El meu company de Junta, Àngel Segarra,
ja ho va posar de manifest en un article
(“Fiscalidad contra la crisis”, Tribuna de La
Vanguardia, del 6 de maig) en què pro-
posava que, de manera conjuntural, s’a-
doptessin unes mesures en l’impost sobre
societats (rebaixes del tipus general per a
pimes, restablir l’exempció per reinversió,
bonificacions pels beneficis no distribuïts
destinats a inversions, restablir la deducció
per a creació d’ocupació). També proposava
rebaixar els tipus de retenció a compte i el
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Gent de casa

Entrevista a Anton Gasol
Anton Gasol Magriñà (Cervià de les Garrigues, 1949) és doctor en ciències eco-
nòmiques i empresarials per la Universitat de Barcelona, màster en assegurances
per l’IESE i diplomat en comunitats europees. Ha estat economista de “la Caixa”
per oposició, entitat on ha desenvolupat la seva carrera professional, amb una
llarga trajectòria en crèdits, formació de personal, servei d’estudis, control de
gestió, e-business i, finalment, a l’àrea de risc. Col·laborador en diverses Juntes
del Col·legi i, molt particularment, com a president de la Comissió d’Economia
Financera durant anys, actualment és l’interventor de la Junta de Govern i el di-
rector tècnic de la Jornada dels Economistes.



marginal en l’IRPF. Ell proposava reduir en
un punt l’IVA, tot i que al meu parer és
més eficient la reducció de les cotitzacions
a la Seguretat Social per incentivar la crea-
ció d’ocupació –que tants problemes so-
cials ocasiona– i no tant el consum. Quant
a la Llei General Tributària, es proposa la
reducció addicional del tipus d’interès de
demora, que es permeti l’ajornament de
deutes tributaris fins a un determinat límit
i sense garanties bancàries i que es permeti
la compensació de deutes tributaris i paga-
ment d’impostos amb les quantitats que
corporacions locals, Comunitats Autòno-
mes i Estat deuen a les empreses. També
es demanava un esforç tributari a les CCAA
per reduir l’ITP i l’AJD en les operacions
immobiliàries subjectes.

Vostè que ha estudiat en profunditat
la nova normativa educativa europea,
com creu que afectarà l’adaptació del
nostre sistema educatiu al Pla de Bo-
lonya a la professió de l’economista? 
Aquí també hauré de fer referència a l’edi-
torial del nostre degà, Joan B. Casas, de
l’anterior Informatiu (ja veu la coincidèn-
cia de criteris entre membres de la Junta)
en què posa de relleu la necessitat de de-
finir uns continguts mínims en tots els es-
tudis de grau que imparteixin les facultats

d’economia i empresa perquè, sigui quina
sigui l’especialització per la qual optin els
estudiants, puguin incorporar-se als Col·legis
d’Economistes i exercir l’activitat professio-
nal de forma vertebrada i sentir-se repre-
sentats per l’organització col·legial.  

Com a articulista, conferenciant i
autor dels llibres Tal com jo ho veig:
ciutadans i economia, avui (Ed. Mediter-
rània, 2004), La industria bancaria en
el marco de Basilea II (ACCID, 2006,
Premi Joan Sardà Dexeus de la Re-
vista Econòmica de Catalunya), cal
destacar un llibre recent titulat La llei
del pèndol (Columna Edicions, 2009).
Ens podria fer una síntesi del que
tracta? 
Tinc l’hàbit d’escriure amb regularitat i La
llei del pèndol conté un conjunt de refle-
xions al voltant d’aquesta llei del moviment
pendular de la física, de com es passa d’un
extrem a l’altre del pèndol, del principi
d’acció-reacció de la 3a llei de Newton: per
a cada acció existeix una reacció igual i
oposada. La intenció del llibre és no
només perquè s’ha produït aquesta greu
crisi financera i econòmica, i del paper dels
bancs centrals en la conducció de la polí-
tica monetària, sinó que també alerta del
perill del sobreendeutament i de les caute-

les que cal tenir amb els reunificadors de
deutes, que per cert estan regulats per una
Llei de l’1 d’abril de 2009 (no us ho creu-
reu!) del Ministerio de Sanidad y Consumo
(sic!) i de les respectives conselleries de sa-
nitat i consum de cada Comunitat Autò-
noma. També es posa de relleu que quan
la forma convencional d’operar de bancs i
caixes pot decebre les famílies i les empre-
ses, una nova manera alternativa d’estalviar
i accedir al crèdit passa d’utopia a realitat
creixent. El llibre s’interroga si l’èxit dels
països cal jutjar-lo només per la seva capa-
citat de produir i de consumir, o bé cal
basar-lo en la qualitat de vida i el benestar
dels ciutadans, tot i que això sigui difícil
de mesurar. 

Elvira García
Premsa Col·legi d’Economistes 

de Catalunya



El passat 28 d’abril de 2009 es va constituir
la Comissió Intercol·legial d’Innovació,
l’acte va tenir lloc a la Conselleria d’Inno-
vació, Universitats i Empresa. A continua-
ció de la Constitució i com a mostra de la
voluntat de col·laboració amb les institu-
cions es va fer un acte d’adhesió al Pacte
Nacional per a la Recerca i la Innovació
(PNRI), amb la presència i signatura de
l’honorable conseller Josep Huget i Biosca.

A l’acte van assistir-hi com a signant el nos-
tre degà, Sr. Joan Baptista Casas, i els degans
o presidents de la resta de col·legis signants,
fins a vuit: el Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya, el Col·legi Oficial
d’Ambientòlegs de Catalunya, el Col·legi Ofi-
cial d’Enginyers Industrials de Catalunya, el
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documen-
talistes de Catalunya, el Col·legi Professional
de l’Audiovisual de Catalunya, el Col·legi
Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomuni-
cació de Catalunya i el Col·legi Oficial d’En-
ginyers de Telecomunicació de Catalunya.

Aquesta iniciativa va sorgir de la inquietud
de diverses persones vinculades als col·legis
professionals i gràcies al paper dinamitzador
del Club d’Innovació de Sitges va anar pre-
nent forma fins que la conveniència i la ne-
cessitat de crear un ens que ajudés a sumar
les forces i iniciatives dels diferents profes-
sionals, des de la societat civil i en un tema
tan transcendent com la innovació.

Així doncs, la innovació és el centre i ob-
jectiu de moltes de les activitats promogu-
des pels diversos col·legis professionals, el
fet de compartir i sumar forces sembla el
més convenient per tal de consensuar i
aconseguir més ràpidament el que són ob-
jectius comuns per a la majoria dels col·lec-
tius professionals. El paper catalitzador i
connector entre el món de l’empresa i de la
universitat que representen cada cop més
els col·legis que vetllen per assegurar la ca-
pacitat i reciclatge continu dels seus pro-
fessionals. Al cap i a la fi el coneixement
no té valor per a la societat si no és aplicat
amb talent i consciència dels fins.

Els col·legis que participen d’aquesta Co-
missió Intercol·legial d’Innovació reconei-
xen la importància d’aquesta com un factor
clau per al desenvolupament dels seus res-
pectius sectors professionals i per l’avenç
conjunt de la societat. Es vol contribuir al
procés general d’innovació de la societat i
dels seus respectius col·lectius professio-
nals, aportant cadascú la seva visió i les
seves experiències al procés impulsat per
diverses institucions públiques i privades i
que ha conduït entre altres importants ini-
ciatives a la signatura del Pacte Nacional
per a la Recerca i la Innovació.

Els col·legis participants s’han establert
com a GRUP PROMOTOR d’aquesta inicia-
tiva, oferint la possibilitat a altres col·legis

professionals que entrin a formar part de la
comissió intercol·legial en el futur. Aquest
treball conjunt ha de basar-se en l’establi-
ment d’una sèrie d’objectius i activitats que
vertebrin l’activitat de la Comissió Inter-
col·legial per a la Innovació. S’ha de posar
en valor que és precisament la visió multi-
disciplinària de la innovació una de les ca-
racterístiques que diferencien aquesta nova
comissió i la fa enriquir-se de la diversitat
de visions d’un tema tan transcendent en el
moment actual.

El grup de coordinació es reunirà amb una
periodicitat mensual i s’ha proposat inicial-
ment una sèrie d’objectius i activitats, que
tenen la intenció de concretar els fins de
l’acord.

Objectius:
– Impulsar la innovació entre els professio-

nals de Catalunya representats pels seus
col·legis professionals.

– Generar el compromís dels professionals
cap a la Innovació mitjançant la seva adhe-
sió al Pacte Professional d’Innovació (PPI).

– Posicionar els col·legis professionals com a
veritables ponts entre universitat i empresa.

– Analitzar l’ús de les Tecnologies de la In-
formació i Comunicació (TIC) i les seves
àrees d’aplicació directa en la resolució
de les necessitats operatives i de proces-
sos de les empreses.

– Impulsar accions innovadores quant a la
col·laboració entre col·legis professionals
mitjançant la constitució d’altres comis-
sions, grups de treball o xarxes intercol·le-
gials en tots els aspectes relacionats amb
la innovació.

Activitats:
– Tancar l’acord sobre el Pacte Professional

d’Innovació i assumir el compromís per
tal d’aconseguir-ne el màxim nivell de di-
fusió i adhesió.

– Seguiment de l’acord d’adhesió al PNRI,
i a d’altres iniciatives amb objectius simi-
lars que sorgeixin tant a nivell estatal
com internacional.

– Dur a terme un estudi comparatiu entre
el document de bases del Pacte Nacional
per la Recerca i la Innovació (PNRI), i el
llibre blanc de la universitat.

– Estudiar fórmules de col·laboració entre
els col·legis professionals en tots els àmbits
possibles relacionats amb la innovació.

A més d’aquests objectius i activitats, es va
expressar la necessitat de concretar la con-
tribució de la comissió als compromisos i
objectius del PNRI, especialment al àmbits
de Formació de Talent, Emprenedoria i
Compromís per la innovació.

Julià Manzanas i Mondéjar
Comissió Economia del Coneixement

Comissió d’Innovació
Comissió Intercol·legial d’Innovació
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Constitució de la Comissió Intercol·legial 
d’Innovació
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Econoblocs
Un cop més ens disposem a resumir breument l’activitat duta a terme a través dels
econoblocs, l’espai participatiu a Internet que el Col·legi d’Economistes de Catalunya
posa a disposició de tots els seus col·legiats. Durant el darrers dos mesos les dades
de participació han mantingut la seva bona línia: les dades segueixen sent francament
positives: s’han publicat un total de 223 blocs i els comentaris han arribat a la xifra
de 289. Com a dada anecdòtica, el bloc Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Modificaciones 2008, de Maria Teresa Mur, ha superat les 10.000 lectures: Felicitats!

Quant als blocs més valorats durant aquests darrers mesos, destaquem:

La post crisi econòmica ens portarà a un nou model de creixement, 
de Francesc Raventós.
“Tots els governs estan destinant un nivell excepcional de recursos i prenent tota
mena de mesures, inicialment per evitar el col·lapse del sistema financer, ara per in-
tentar sortir de la temuda recessió i del preocupant augment de l’atur. Sembla que
el gran objectiu actual és “sortir de la crisi com sigui” per tornar a la situació anterior,
en què l’economia creixia a un ritme molt elevat. Però, es podrà continuar creixent
com si res no hagués passat? 
N’hi haurà prou amb rentar la cara als aspectes més escandalosos que ens han portat
a aquesta crisi? Sembla que molts polítics, banquers, empresaris, economistes, ex-
perts, etc., no es volen adonar de la trencadissa que hi ha hagut, i que moltes coses
ja han canviat per sempre.”

Reformas ¿cómo, quién, cuando?, de Ramón Morata.
“Algo no funciona en el debate sobre las reformas. Pero, dado que es necesario me-
jorar el funcionamiento de nuestras instituciones, hemos de plantearnos cómo se
podrían cambiar las cosas sin provocar ese rechazo.
La economía política ofrece enseñanzas útiles acerca de los factores sociales y polí-
ticos que hacen que una reforma sea políticamente posible y socialmente aceptada.”

Reptes i oportunitats davant la crisi: el cas RAC1 i de passada el cas Guardiola,
de Margarida Abella.
“Avui em ve de gust escriure sobre el fet que RAC1 ja és líder d’audiència a Catalunya
i el programa ‘El món a RAC1’ també. Els motius són diversos, però no tants, i cadas-
cun té el seu pes. En primer lloc, el buit que va crear la marxa d’Antoni Bassas va ge-
nerar una oportunitat i un repte ‘davant la crisi’ que RAC1 ha sabut gestionar i molt
bé. En segon lloc, no conformar-se amb el que ja s’ha assolit. La tendència creixent
d’audiència no només NO els va tranquil·litzar sinó que els va fer mantenir alerta i
més exigents per superar-se en cada onada. En tercer lloc, la feina ben feta.”

Aprofitem l’avinentesa per continuar animant-vos a aportar el vostre coneixement i
opinions a través dels blocs que el Col·legi posa a la vostra disposició a blogs.cole-
conomistes.com i esperem retrobar-nos de nou en la propera revista. Fins aleshores.

Conveni entre
DATEV SINFOPAC SL i el
Col·legi d’Economistes
de Catalunya

El passat 21 d’abril la secció del REA a Ca-
talunya del Col·legi d’Economistes va signar
un conveni de col·laboració amb l’empresa
DATEV SINFOPAC SL. 

Aquest conveni que permetrà conèixer
noves solucions en software per al nostre
col·lectiu d’auditors, va ser signat pel degà
del Col·legi, el Sr. Joan B. Casas, el presi-
dent de la secció del REA a Catalunya, el
Sr. Emilio Álvarez, i el gerent de l’empresa
DATEV SINFOPAC, el Sr. Thoralf Schmidt.

L’empresa DATEV és líder des de fa quatre
dècades a Alemanya en solucions informà-
tiques per a consultories, auditories i em-
preses fiscalistes, i actualment ja està present
en nou països d’Europa, arribant a Espanya
a finals del 2007, fusionant-se amb SINFO-
PAC, empresa líder des de fa més de 15
anys en el sector a Espanya i creadora del
programa CJC Auditor. 

Amb motiu d’aquesta unió neix DATEV
SINFOPAC, que es consolida com una em-
presa que comercialitza a nivell nacional i
internacional amb solucions informàtiques
per a professionals.

Signatura de conveni entre La Fundació Observatori per a la Societat de la
Informació de Catalunya (FOBSIC) i el Col·legi d’Economistes de Catalunya

El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Sr. Jordi Bosch, com a president
de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya i el degà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Sr. Joan B. Casas, van signar el dia 20 de maig un con-
veni de col·laboració entre ambdues entitats que permetrà realitzar un estudi específic i d’abast
limitat per mesurar el grau d’implicació dels economistes en les eines de tecnologia de la in-
formació i la comunicació (TIC), baròmetre de les TIC i els economistes, que els permeten
prendre decisions empresarials. 

Els economistes són sovint els responsables de la presa de decisions a les empreses i organitzacions en general, i necessiten
disposar d’una informació integrada, completa i en temps real. És per això que, a partir d’aquest baròmetre, la Comissió d’Orga-
nització de Sistemes Informàtics del Col·legi d’Economistes de Catalunya vol prendre el pols de les TIC entre els col·legiats i co-
mençar a difondre la necessitat de prendre part en la seva gestió.



La Jornada dels Economistes 2009 té un lema gens
eufemístic La crisi: impactes i transformacions i és
que el Col·legi no vol defugir cap realitat, ben al con-
trari. La Jornada està orientada a analitzar les impli-
cacions de la crisi financera i econòmica sobre el teixit
productiu, sobre la societat i sobre el territori. L’objec-
tiu de la Jornada és fer una reflexió rigorosa sobre el
paper de les institucions i dels agents econòmics i so-
cials per veure d’establir aquelles polítiques més en-
raonades i plausibles que ajudin a superar, més aviat
que tard, la forta contracció que darrerament ha patit
l’activitat econòmica i creditícia. La Jornada pretén
oferir un cúmul de proposicions que situïn el país en
millor posició a la graella de la recuperació.
Ja s’estan redreçant alguns dels desequilibris que pa-
teix la nostra economia. La taxa d’estalvi de les famí-
lies augmenta i contribueix a reduir el seu elevat nivell
d’endeutament. El dèficit exterior s’està corregint i
permetrà la reducció de l’extraordinari endeutament
exterior, la qual cosa afavoreix que el flux de finança-
ment per part de les entitats de crèdit torni a fluir amb
més normalitat. El procés d’ajustament dels preus en
el sector immobiliari ajuda a reduir l’excessiu estoc i
també el seu sobredimensionament, alhora que faci-
lita que es reanimi l’activitat immobiliària. Amb tot, la
bonança econòmica ens va fer descuidar l’eficiència
econòmica en el nostre sistema de producció, i per
això cal recuperar competitivitat enfront l’exterior, mi-
llorar els nivells de productivitat i guanyar posicions
en innovació. Cal, per tot plegat, reformar el que calgui
perquè en sortim ben parats.
No n’hi ha prou amb què ja s’hagi tocat fons en les
taxes negatives i es produeixi una recuperació dels
indicadors d’activitat i de consum a taxes positives, ni
que l’economia estigui en condicions d’entrar en una
fase d’un creixement moderat, sinó que cal assolir
una nova fase expansiva amb un creixement potencial
que permeti la creació d’ocupació i, per tant, reduir la
taxa d’atur i tornar a convergir amb els països i re-
gions més avançades de la Unió Europea. Però per
poder assentar les bases d’aquesta nova fase de crei-
xement, que se sustenti en un nou model productiu
més competitiu, cal emprendre amb decisió, seny i
encert una colla de reformes en l’àmbit fiscal, laboral,
financer i també de les administracions públiques.

Sessió 1
“Mesures fiscals contra la crisi”

Sessió 2
“Primer any d’implementació del Nou Pla General 
de Comptabilitat”

Sessió 3
“El paper de l’economista assessor en el marc
de les reestructuracions financeres”

Sessió 4
“El rol de les inversions de capital en el marc 
dels processos concursals”

Sessió 5
“Bases econòmiques del planejament territorial”

Sessió 6
“Conèixer la professió i el Col·legi d’Economistes”

Sessió 1
“Lliçons sobre la crisi financera.
Com queda el sistema financer després de la crisi”

Sessió 2
“Sessió orientada als joves, noves idees,
nous projectes, experiències d’emprenedors joves”

Sessió 3
“Estratègies empresarials en èpoques de crisi:
internacionalització, dimensió i innovació”

Sessió 4
“Avaluació de les polítiques públiques contra la crisi”

Sessió 5
“Les limitacions de les infraestructures actuals
per al creixement”

Pàg. 12 Informatiu de l’economista núm. 127

A càrrec del Sr. Juan Ramón Quintás, president de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi.

SESSIONS 11.00 a 12.15 h

SESSIONS 12.30 a 13.45 h

9.45 h Conferència inaugural

La crisi:
impactes i
transformacions
Barcelona, 26 de novembre de 2009
Palau de Congressos de Catalunya

A càrrec del Sr. Ferran Soriano, president de Spanair

13.45 h Conferència cloenda



(XIV Edició)
Al millor llibre d’Economia i Empresa
A la millor trajectòria personal
en la difusió de l’economia

PRIMERA
Es convoca la catorzena  edició dels Premis Joan Sardà Dexeus
de la Revista Econòmica de Catalunya corresponent a l’any
2009.

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

TERCERA
El llibre ha d’haver estat publicat durant l’any 2008 i fins el
30 de setembre de 2009 i no haver concorregut en l’edició an-
terior d’aquest premi.

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

CINQUENA
Els guanyadors dels premis Joan Sardà Dexeus de la Revista
Econòmica de Catalunya obtindran un guardó commemo-
ratiu d’aquesta catorzena edició.

SISENA
Podrà proposar candidatures als Premis Joan Sardà Dexeus
qualsevol persona, empresa o institució.

SETENA
La presentació de candidatures es farà al Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (Av. Diagonal, 512, pral. 08006 Barcelona),
fent constar el nom i el premi al qual opta.

VUITENA
El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 31
d’octubre de 2009.

NOVENA
Els Premis Joan Sardà Dexeus seran atorgats per un jurat que
estarà format pel degà del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, el director de la Revista Econòmica de Catalunya,
els membres del Consell de Redacció de la Revista, els degans
de les diferents facultats de Ciències Econòmiques i Empresa-
rials de Catalunya i per les persones que designi la Junta de Go-
vern del Col·legi d’Economistes de Catalunya. El president del
Jurat serà el degà del Col·legi i el secretari, el director de la Re-
vista Econòmica de Catalunya.
El lliurament de guardons tindrà lloc el dia 26 de novembre,
en el transcurs del sopar dels economistes.

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

Amb el patrocini de:

I edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 1996
Millor llibre d’Economia General: El curso de la economía, de Lluís Barbé.
Millor llibre d’Economia de l’Empresa: L’estat de la formació a l’empresa a Catalunya, de F. Solé Parellada i
J. Royo Llobet.
Millor article d’Economia: “L’estat del benestar”, de Jordi Goula, publicat a La Vanguardia.

II edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 1997
Millor llibre d’Economia General: Caixes i Bancs a Catalunya. Caixes d’Estalvis Catalanes I, de Francesc Cabana.
Millor llibre d’Economia de l’Empresa: La organización en la era de la información: aprendizaje, innovación
y cambio, de R. Andreu, J.E. Ricart i J. Valor.
Millor article d’Economia: “El espejismo de la reforma laboral”, d’Andreu Missé, publicat a El País.

III edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 1998
Millor llibre d’Economia General: Història Econòmica de Catalunya. Segles XIX-XX, de Jordi Maluquer de Motes.
Millor llibre d’Economia de l’Empresa: Ètica i Empresa, de Josep M. Lozano.
Millor article d’Economia: “Fábula de los monos y los platanos”, de Josep M. Ureta, publicat a El Periódico.
Premi a la trajectòria professional a Joaquim Perramón.

IV edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 1999
Millor llibre d’Economia: La Societat Catalana, editat per l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Premi a la trajectòria professional a Xavier Vidal Folch.

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

VI edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2001
Millor llibre d’Economia: La sanitat catalana. Finançament i despesa en el marc de les societats desestruc-
turades, Guillem López Casasnovas.
Premi a la trajectòria professional a Josep Orihuel, del diari Expansión.

VII edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2002
Millor llibre d’Economia: Ciudad y transporte. El binomio perfecto, de Carme Miralles-Guasch.
Millor trajectòria professional a Jordi Castillo, editor de Dossier Econòmic.

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

IX edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2004
Millor llibre d’Economia: Atlas de la industrialización de España, de Jordi Nadal (director).
Millor trajectòria professional a Albert Closas, pel programa Valor Afegit de TV3.

X edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2005
Millor llibre d’Economia: La industria en España: las claves para competir en un mundo global, Centre d’E-
conomia Industrial, coordinat per Enric Genescà, Jordi Goula, Josep Oliver, Vicente Salas i Josep M. Surís.
Millor trajectòria professional a Juan María Hernández Puértolas, redactor en cap d’opinió de La Vanguardia.

XI edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2006
Millor llibre d’Economia: La industria bancaria en el marco de Basilea II, d’Anton Gasol i Economía y política
de la privatización local, de Germà Bel.
Millor trajectòria professional a Joan Armengol, del diari Avui.

XII edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2007
Millor llibre d’Economia: La innovació i l’R+D industrial a Catalunya, de Joaquim Solà, Xavier Sáez i Mont-
serrat Termes (Departament de Treball i Indústria, Secretaria d’Indústria, col·lecció “Papers d’Economia In-
dustrial”, Barcelona 2006).
Millor trajectòria professional a Joan Pons, Editor de Medigrup Digital.

XIII edició dels Premis Joan Sardà Dexeus 2008
Millor llibre d’Economia: Economia Catalana: reptes de futur (BBVA i Generalitat de Catalunya 2007).
Millor trajectòria professional  a: Agustí Sala, president de l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica
i periodista del diari El Periódico de Catalunya.
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Bases dels Premis Joan Sardà Dexeus
de la Revista Econòmica de Catalunya 2008
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Reconeixement 
a l’economista 
d’empresa de l’any
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs del
sopar dels economistes que se celebra cada any en el marc
de la Jornada dels Economistes, i que en la seva edició del
2009 serà el 26 de novembre.

SEGONA. Objecte
Premi a l’economista gestor d’empresa tant pel conjunt de
la seva trajectòria professional com pel fet que hagi desta-
cat al llarg del curs 2008-09 per algun motiu.
Seran indicadors a tenir en compte les accions endegades
que siguin considerades de relleu en l’àmbit de la gestió
empresarial (projectes realitzats, expansió internacional,
redreçament empresarial, etc.).

TERCERA. Candidats
Pot optar a aquest guardó qualsevol col·legiat que sigui
gestor d’empresa.
A més, qualsevol membre del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya pot proposar al Jurat de forma no vinculant, i com
a màxim fins el 9 d’octubre de 2009, un/a col·legiat/da can-
didat en concret, mitjançant un escrit adreçat al secretari del
Jurat i en què exposarà breument els motius pels quals creu
que el candidat proposat és mereixedor de l’esmentat
guardó.

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

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

Reconeixement 
al despatx professional
d’economistes de l’any
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs del
sopar dels economistes que se celebra cada any en el marc
de la Jornada dels Economistes, i que en la seva edició del
2009 serà el 26 de novembre.

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

TERCERA. Candidats
Poden optar a aquest guardó els col·legiats en exercici de la
professió, els despatxos d’economistes i les societats de pro-
fessionals vinculats al Col·legi d’Economistes de Catalunya.
A més, qualsevol membre del Col·legi d’Economistes de
Catalunya pot proposar al Jurat de forma no vinculant, i
com a màxim fins el 9 d’octubre de 2009, un despatx o
una societat professional candidat en concret, mitjançant
un escrit adreçat al secretari del Jurat i en què exposarà
breument els motius pels quals creu que el candidat pro-
posat és mereixedor de l’esmentat guardó.

QUARTA. Resolució
El guardó serà atorgat per un Jurat que estarà integrat per
dos representants de cadascuna de les Comissions d’Asses-
sors Fiscals i d’Auditoria, pels col·legiats que la Junta de
Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya designi i
pels guardonats d’anteriors edicions. El Jurat serà presidit
pel degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i actuarà
com a secretari el responsable de la Secretaria Econòmica
del Col·legi d’Economistes de Catalunya. La resolució a
adoptar pel Jurat ha d’especificar els elements distintius
del guardonat.

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

Premi al millor 
currículum 
universitari
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs del
sopar dels economistes que se celebra cada any en el marc
de la Jornada dels Economistes, i que en la seva edició del
2009 serà el 26 de novembre.

SEGONA. Objecte
Premi al llicenciat/llicenciats amb millor currículum uni-
versitari del curs 2008-09, en alguns dels ensenyaments
que s’imparteixen a les Facultats de Ciències Econòmiques
i Empresarials de Catalunya.

TERCERA. Candidatures 
Cada Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de
Catalunya presentarà el seu millor candidat. El termini
perquè cada facultat presenti el seu candidat serà el 9 d’oc-
tubre. En la presentació de les candidatures s’haurà d’ad-
juntar el següent: 
a) una còpia de l’expedient acadèmic del candidat; 
b) un certificat de l’expedient acadèmic, en què s’indiqui
tant pel primer com pel segon cicle els anys d’estudi, així
com la nota mitjana ponderada segons el barem establert
al Premi Nacional de Llicenciatura;
c) full explicatiu del degà explicitant els principals motius
qualitatius pels quals la facultat considera que el seu can-
didat és mereixedor del guardó;
d) i optativament un escrit del mateix candidat en què s’es-
pecifiquin altres qüestions d’interès relacionades amb els
seus estudis que no figuren a l’expedient acadèmic (semi-
naris realitzats, treballs desenvolupats, coneixements d’i-
diomes, estades a l’estranger, etc.).

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

CINQUENA
El Col·legi d’Economistes de Catalunya atorgarà al guar-
donat, o guardonats, com a millor llicenciat un diploma
acreditatiu del reconeixement i li facilitarà la col·legiació
gratuïta durant tres anys.
A més, el Col·legi d’Economistes de Catalunya reconeixerà
públicament mitjançant els seus canals de comunicació
habituals tots els candidats presentats per les diverses Fa-
cultats d’Econòmiques i Empresarials, als quals facilitarà
la col·legiació gratuïta per un any. 
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Premis de Reconeixement Col·legi d’Economistes
de Catalunya 2009
La Junta de Govern, en la reunió del 16 de juliol de 2002, va acordar constituir els següents guardons de reconeixement
anuals: millor currículum universitari, despatx professional d’economistes de l’any i economista d’empresa de l’any. 
La Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, en la seva reunió del 16 de juny de 2009, va acordar establir
les següents bases:





Nuevas disposiciones
No
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IRPF

LEY 1/2009, DE 25 DE MARZO 
(BOE 26-03-2009) [REF. CISS LE337269]
De reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro
Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y admi-
nistradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003,
de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las per-
sonas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de
la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con
esta finalidad.
• Otras materias afectadas: Sucesiones y donaciones.

ORDEN EHA/580/2009, DE 5 DE MARZO 
(BOE 12-03-2009) [REF. CISS LE336603]
Se modifica la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la
que se aprueban los modelos 130 y 131 para  la autoliquida-
ción de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectiva-
mente, a actividades económicas en estimación directa y a ac-
tividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de
declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen sim-
plificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determina el
lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en
materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de
26 de octubre.

SOCIEDADES

REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO 
(BOE 31-03-2009) [REF. CISS LE337494]
De medidas urgentes en materia tributaria, financiera y con-
cursal ante la evolución de la situación económica.
• Otras materias afectadas: IRPF.

CIRCULAR 2/2009, DE 25 DE MARZO DE 2009 
(BOE 31-03-2009) [REF. CISS LE337492]
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros
públicos y estados reservados de información estadística de los
Fondos de Titulización.

RESOLUCIÓN DE 24 DE MARZO DE 2009 
(BOE 01-04-2009) [REF. CISS LE337563]
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el se-
gundo trimestre natural del año 2009, a efectos de calificar tri-
butariamente a determinados activos financieros.

REAL DECRETO 716/2009, DE 24 DE ABRIL 
(BOE 02-05-2009) [REF. CISS LE338973]
Se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25
de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras nor-
mas del sistema hipotecario y financiero.
• Otras materias afectadas: Transmisiones patrimoniales.

IAE

ORDEN EHA/652/2009, DE 5 DE MARZO 
(BOE 16-03-2009) [REF. CISS LE336774]
Se modifica la Orden EHA/3745/2008, de 11 de diciembre,
sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre Activida-
des Económicas y la Orden EHA/3744/2008, de 11 de diciem-
bre, de delegación de la gestión censal del Impuesto sobre
Actividades Económicas.

INFRACCIONES Y SANCIONES

LEY 2/2009. DE 31 DE MARZO
(BOE 01-04-2009) [REF. CISS LE337562]
Se regula la contratación con los consumidores de préstamos o
créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la
celebración de contratos de préstamo o crédito.

IMPUESTOS ESPECIALES

ORDEN EHA/823/2009, DE 31 DE MARZO 
(BOE 03-04-2009) [REF. CISS LE337702]
Se reconoce la procedencia de la devolución extraordinaria de las
cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agri-
cultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo en el periodo
2007-2008 y se establece el procedimiento para su tramitación.

ORDEN EHA/886/2009, DE 1 DE ABRIL 
(BOE 10-04-2009) [REF. CISS LE338035]
Se modifica la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la
que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan
diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Espe-
ciales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos y se incorpora un nuevo modelo
a los supuestos de presentación telemática contemplados en la
Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen
los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la co-
laboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta 
expresamente a la presentación telemática de determinados mo-
delos de declaración y otros documentos tributarios.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

CONVENIO HISPANO-MOLDAVO DE 8 DE OCTUBRE DE 2007
(BOE 11-04-2009) [REF. CISS LE338017]
Convenio entre el Reino de España y la República de Moldavia
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
hecho ad referendum en Chisinau el 8 de octubre de 2007.
• Materias afectadas: IRPF, Sociedades, No residentes, Patri-
monio, Tributos locales.

APLICACIÓN PROVISIONAL DEL ACUERDO HISPANO-
ISRAELÍ DE 31 DE MARZO DE 2009 
(BOE 12-05-2009) [REF. CISS LE339328]
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y
el Estado de Israel sobre el libre ejercicio de actividades remu-
neradas para familiares dependientes del personal diplomático,
administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas, hecho
en Madrid el 31 de marzo de 2009.
• Materias afectadas: IRPF y No residentes.

CONVENIO HISPANO-JAMAICANO DE 8 DE JULIO DE 2008
(BOE 12-05-2009) [REF. CISS LE339329]
Convenio entre el Reino de España y Jamaica para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y Protocolo, hecho en Kingston el 8 de julio de 2008.
• Materias afectadas: IRPF, No residentes, Sociedades, IBI y
otros tributos locales.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

ORDEN EHA/1030/2009, DE 23 DE ABRIL
(BOE 30-04-2009) [REF. CISS LE338918]
Se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en
las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 18.000 euros.
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Reial decret llei 9/2009, de 27 de març, de mesures urgents 
en matèria tributària, financera i concursal davant l’evolució 
de la situació econòmica
I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’1 d’abril de 2009 va entrar en vigor el reial decret llei 3/2009,
de 27 de març, de mesures urgents en matèria tributària, fi-
nancera i concursal davant l’evolució de la situació econòmica
que aborda, entre altres mesures per activar o protegir l’econo-
mia del país, una reforma de la llei concursal.

Els objectius d’aquesta reforma són els següents: 
– Garantir un procediment concursal més àgil, eficient i

menys costós;
– Fomentar la continuïtat de l’activitat de l’empresa.

Aquesta reforma legislativa té com a propòsit facilitar que el
major nombre possible d’empreses amb dificultats transitòries,
però amb un projecte de futur, puguin superar-les i, fins i tot,
puguin evitar el concurs. 

II. PRINCIPALS NOVETATS

II.1. Agilització del procediment

La reforma inclou mesures orientades a l’agilització del proce-
diment així com a l’abaratiment dels costos, com són, entre
d’altres, la utilització de mitjans telemàtics, informàtics i electrò-
nics, la gratuïtat de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
l’Estat, així com la creació del Registre Públic Concursal per
donar publicitat gratuïta a través d’Internet.

II.2. Protecció en matèria de refinançaments d’empreses
amb dificultats davant el concurs

La Llei Concursal estableix l’obligació del deutor de sol·licitar la
declaració de concurs dins dels dos mesos següents a la data en
què es conegués o s’hagués de conèixer el seu estat d’insolvència.

En aquest reial decret s’introdueix una obligació alternativa
consistent en el dret d’iniciar un procés de renegociació del
deute, previ informe al jutge mercantil, que permet arribar a
un acord durant tres mesos sense incórrer en incompliment de
l’obligació de sol·licitar concurs.

Es regulen, al seu torn, les operacions i acords de refinança-
ment adoptats abans del concurs, a fi d’evitar que siguin res-
cindibles, sempre que s’adeqüin a un pla de viabilitat avaluat
per un expert independent, que compti amb un suport de 3/5
dels creditors i que es formalitzi mitjançant escriptura pública.

II.3. Incentiu de possible conveni anticipat davant 
empreses que es veuen obligades a presentar concurs

Es reforcen els incentius per evitar la liquidació de l’empresa fa-
cilitant el consens mitjançant acords anticipats amb els princi-
pals creditors sota la supervisió del jutge. 

Així mateix, el deure de sol·licitar la declaració de concurs no
serà exigible al deutor que, en estat d’insolvència actual, hagi
iniciat negociacions per obtenir adhesions a una proposta an-
ticipada de conveni i així ho comuniqui al jutjat dins dels dos
mesos del coneixement de la insolvència.

En aquest cas, el deutor disposarà d’un termini de tres mesos
des de la comunicació al jutjat per presentar les adhesions a la
proposta anticipada.

II.4. Possibilitat d’acolliment al procediment abreujat
d’aquelles empreses amb un passiu inferior a 10 milions
d’euros

El límit per trametre el procediment a través del règim simplifi-
cat s’amplia a les empreses en les quals el passiu no superi els
10 milions d’euros.

II.5. Limitacions a les retribucions dels administradors
concursals 

La llei autoritza la regulació per part del Govern dels ingressos
i pagaments de quantitats en metàl·lic que s’hagin d’efectuar
pels jutjats amb competències en matèria mercantil a través
d’un compte designat com el compte de garantia aranzelària
concursal.

En aquells concursos en què la massa sigui insuficient, es garan-
tirà el pagament d’un mínim retributiu establert reglamentà-
riament, mitjançant el compte de garantia aranzelària que es
dotarà amb aportacions obligatòries dels administradors con-
cursals. Aquestes dotacions es detrauran de les retribucions que
efectivament percebin els administradors concursals en els con-
cursos en què actuïn en el percentatge que es determini regla-
mentàriament.

Aquesta mesura pretén racionalitzar els paràmetres per calcular
la retribució dels administradors concursals i disminuir el seu
cost total.

II.6. Reforç de les garanties dels crèdits públics i del Fons
de Garantia Salarial (Fogasa)

Es reforcen les garanties a favor dels crèdits públics i del Fons
de Garantia Salarial (Fogasa) en els acords o convenis de recu-
peració consistents en què aquests no podran ser objecte de
rescissió. En efecte, l’existència de dits crèdits no es podrà dei-
xar sense efecte fins i tot en el supòsit que perjudiquin la massa
activa.

III. CONCLUSIÓ

Amb aquestes mesures la reforma de la Llei Concursal pretén
afavorir la utilització del concurs de creditors per al fi per al qual
es va crear, és a dir, la reestructuració de l’empresa que presenta
dificultats transitòries però que compta amb projectes de futur
per donar continuïtat a la seva activitat. 

En la mesura que es persegueix la continuïtat de l’empresa, es
millora també la situació tant dels treballadors com dels credi-
tors de l’empresa.

Lene Oña
Departament Jurídic
Guillén Bécares, SLP
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En l’anterior Noticiari fèiem referència sobre les expecta-
tives que ens suscitava la llavors futura reforma de la LC.
Ara ja podem traslladar quines són les sensacions sobre la
seva lectura. D’aquí a un temps esperem traslladar-vos les
sensacions sobre la seva aplicació.

Davant la primera lectura del RD, no podem deixar de tenir la
sensació que es tracta d’un nou pedaç legislatiu davant d’un
problema puntual, aquest cop econòmic. Res nou. Els assessors
fiscals estan acostumats a haver de llegir permanentment qual-
sevol mena de reforma sobre reforma. La regulació de les si-
tuacions d’insolvència hauria de ser sòlida i duradora i seria una
gran amenaça que s’entrés en aquesta dinàmica legislativa en
aquest àmbit. Ara que començaven a arribar els primers casos
al Suprem... va i ho canvien. No té gaire sentit.

De totes maneres, centrem-nos en quina de les reflexions que
ens fèiem prèvies a la reforma s’ha vist contemplada definitiva-
ment: cap. Llavors… per a qui s’ha fet la reforma? I per a què?
La tempesta legislativa s’ha generat per i en pro del lobby de
torn: ha estat feta a mida del sector financer i l’immobiliari, i es-
pecialment per a resoldre’ls els problemes derivats de les solu-
cions no concursals que han aplicat per al tractament de la
insolvència del sector del totxo. L’Estat n’ha permès aquest ajus-
tament, per la por que la crisi esdevingués sistèmica i fes tron-
tollar de veritat el sector bancari. Ara, la possibilitat del
refinançament ja és clara. La participació de les entitats en el ca-
pital de les concursades també ha quedat resolt en el sentit que
no puguin veure perjudicat el seu crèdit pel fet de convertir-se
en persona especialment relacionada amb el deutor, permetent
d’aquesta manera que puguin utilitzar aquesta via per refinan-
çar. L’enutjós (per als bancs, és clar) detallet de la subordinació
del crèdit per l’existència d’aval de persona especialment rela-
cionada, també ha quedat resolt. En definitiva, en una primera
lectura ens dóna la sensació que les entitats financeres han
aconseguit un gran acord. I deu ser-ho, doncs sembla que la
pressió s’està alleugerint en general (i en sentit contrari, les de-
cisions preses abans de la reforma, massa, massa ajustades a la
Llei no deuen ser...). 

Pel que fa a les promotores i constructores, no tenim tan clar
que la reforma els beneficiï o perjudiqui directament, si no
només en tant en quant se’ls clarifica la possibilitat del refi-
nançament. De totes maneres, el poder fàctic que han obtin-
gut les entitats financeres sobre els actius de les promotores
i constructores dilueixen la frontera de la propietat del negoci
immobiliari, i en justifica la capacitat d’apropiar-se de plusvà-
lues que no els pertoquen. De totes maneres, ho han vestit tot
de forma una mica complicada i fins i tot incoherent: aconse-
guir refinançar implica una espècie de conveni on els quòrums
són superiors que en la solució natural. I els requisits, a part
de ser superiors en exigència, ho són en cost. Veurem què
passa i si s’aplica realment o només servirà perquè els macro-
concursos que ja han estat declarats es resolguin una mica
millor.

Les reivindicacions dels jutges i jutjats semblen també escolta-
des, en part, en la reforma: així, es veuen simplificats els pro-
cediments i les comunicacions, element aquest darrer que
donarà agilitat al mateix, sense cap mena de dubte. De totes
maneres, sembla que s’han legalitzat pràctiques habituals: que
havíem anat implantant entre tots.

Per una banda, es modifica el procediment de l’incident conver-
tint la vista en l’excepció.

Per altra banda, s’ha clarificat el tempus del concurs, on la plu-
ralitat de dates inicials ho feien de vegades confús.

I les reivindicacions dels administradors concursals? Es veu que
no som suficientment importants perquè se’ns tingui en
compte. S’ha fet una concessió per a resoldre la impossibilitat
de cobrar en concursos sense massa, en forma de “fons de po-
bresa” que haurem de dotar tots els administradors concursals
a mesura que sí que ens nomenin en concursos en els quals
puguem ser remunerats... O sigui, que ens “autopaguem”. Ens
agradarà veure què passarà si el fons de pobresa d’un jutjat es-
devé insolvent... Per cert, devem ser els únics professionals que
estem obligats a autopagar-nos... També se’ns ha reduït el mer-
cat, al pujar el límit del procediment abreujat. Ara hi haurà
molts menys concursos i per tant menys nomenaments. L’exis-
tència d’equips qualificats al voltant de l’administrador concur-
sal és ja pràcticament una obligació, i aquesta especialització i
estructura implica una inversió que no tots podien suportar.

I pel que fa als treballadors? Doncs han aconseguit introduir un
parell de reformes, una de les quals pensem que pot donar un
gir en l’estratègia de negociació laboral, i que ve directament
relacionada amb una de les reformes silencioses introduïdes:
s’incrementa la protecció dels crèdits públics: el FOGASA pot
prendre garanties sobre béns mobles en el cas de negociació
preconcursal i que aquesta garantia no podia ser reintegrada en
la seu del concurs. Suposem que en casos d’impossibilitat en la
continuació del negoci aquest pacte estarà a l’ordre del dia. En-
cara que tinguem clar que es tracta d’un acte en perjudici de
la resta dels creditors, serà inatacable. Aprofitant la possibilitat
de tenir el text obert s’apunten al carro de FOGASA tant la Hi-
senda Pública com la Tresoreria General de la Seguretat Social,
garantint-se d’aquesta manera que no es pugui rescindir la
constitució de garantia en cas d’ajornament de deutes d’a-
quests organismes. Sincerament, no entenem la manera de
raonar de l’Administració Pública: prefereix tenir una hipoteca
mobiliària sobre un gran nombre de màquines de tota mena
garantint un ajornament condemnat a formar part de la massa
passiva d’una liquidació, que no forçar l’empresa mentre encara
és viva i està poc deteriorada a resoldre la insolvència en seu ju-
dicial, i per tant, amb professionals al capdavant d’aquesta, que
donen transparència al procediment. Aquesta reforma silen-
ciosa protectora dels crèdits públics no apareixia en cap de les
propostes, però, ja se sap, no hi ha com tenir el poder. Sempre
hem cregut que sí que haurien de tenir un cert privilegi, òbvia-
ment, però facilitar-los tant la protecció del seu crèdit no fo-
menta la seva eficiència; és a dir, si protegim a qui ha de vetllar
pel seu deute, fa que no en vetlli prou. Seria molt millor super-
protegir els dos o tres mesos inicials (els que generen el pres-
supost objectiu de la insolvència) i si no pren mesures, doncs
serà per la seva manca de control i per tant, seria coherent sub-
ordinar-los-hi.

I per a les empreses en dificultats? Creiem que s’han introduït
una sèrie de reformes que poden ser interessants, però que cal
veure com es desenvolupen. Per una banda, se suavitzen les
restriccions per la presentació i la consecució de propostes an-
ticipades de conveni, articulant en procediment en forma de
termini de gràcia per a la negociació, de reducció del quòrum
i d’habilitació per al mateix dels creditors subordinats. No es
modifiquen les condicions d’aprovació, però sí les de presenta-
ció, que sembla que facilitarà la millora de la imatge de l’em-
presa que ho pretengui. A més a més, s’ha recuperat el
procediment escrit d’aprovació de conveni en el cas que hi hagi
més de 300 creditors, similar al que existia en la Llei de suspen-

La reforma de la Llei Concursal (2)
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sió de pagaments. No tenim gaire clar si aquestes reformes
faran que hi hagi més convenis. Si més no, el que està clar és
que s’obre un xic més la porta a l’entrada dels mateixos.

I això, en tot cas, ha de ser bo per al futur. Cal aconseguir que
l’empresari vegi la Llei com a solució a problemes d’insolvència.
Val a dir que aquesta és una de les reformes que semblen pen-
sades també perquè els creditors recuperin el seu crèdit.

Recordem que els creditors són els principals agents del concurs
i per a qui efectivament es genera tot.

S’introdueix potser en aquest punt una altra de les reformes pen-
sades per agilitzar un procediment que s’allarga generant-se en

moltes ocasions crèdits contra la massa que consumeix el poc
actiu de què disposa l’empresa. La proposta és avançar la fase de
liquidació en els casos en què es consideri que ja no hi ha marxa
enrere i que l’espera de la finalització de la fase comuna impli-
caria una reducció de la massa sense cap mena de sentit. Aquests
plans anticipats de liquidació vénen a regularitzar una situació
que s’està donant ja de fet en els jutjats, però motivada sempre
per l’administració concursal que davant de la situació decideix
accelerar el procediment. Només ens ha quedat pendents d’en-
tendre com s’obrirà la fase de liquidació sense tancar la comuna.

Esperem un cert temps i veurem què passa amb tot plegat.

Consell de Redacció d’EVE

Aquest espai que ens reserva l’Informatiu de l’economista canvia de títol; ara s’amplia a “Noticiari d’Administració Con-
cursal i tractament de l’empresa en crisi”. Creiem que l’adeqüem als objectius de la Comissió i espera donar cabuda a tota
mena d’articles i opinions que creieu que s’hi atinguin. De moment s’encarrega de la secció Xavier Domènech (xavier-
domenech@economistes.com), a qui podeu adreçar les propostes que considereu oportunes. Aquests darrers mesos
hem tingut articles de tota mena, des de resums de jornades fins a dissertacions tècniques més o menys profundes sobre
determinats aspectes de la nostra professió. Esperem que amb la col·laboració de tots fem que aquest espai sigui un bon
punt de trobada.

De moment, seguim oferint-vos els comentaris i conclusions als quals arribem un grup d’administradors concursals que,
com ja sabeu, ens trobem sovint per comentar els incidents i situacions que vivim i patim en l’exercici de la nostra professió.

Curs d’Administradors Concursals ‘09

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

C

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

de Catalunya

Aquest nou curs d’accés a les llistes per a exercir d’adminis-
trador concursal es realitza conjuntament entre el Col·legi
d’Advocats de Barcelona i el Col·legi d’Economistes de Ca-
ta lunya. Atès que en els procediments concursals ordinaris
es nomenen tres administradors entre economistes i advo-
cats, que figuren en les llistes d’accés, s’ha cregut necessari
realitzar-lo conjuntament ambdós Col·legis, degut al fet que
en aquests procediments ha de treballar-se en equip. És per
això que el curs s’imparteix amb una visió tant jurídica
com econòmica. 

Les parts fonamentals d’un concurs de creditors, des de la
perspectiva de l’administració concursal, com són: l’anàlisi
del pla de viabilitat i la proposta de conveni, la preparació
i gestió d’un pla de liquidació, la negociació d’un expedient
de regulació d’ocupació, etc. i, per descomptat, la prepara-
ció de l’informe de l’administració concursal, amb la con-
fecció de l’inventari i de la llista de creditors com a peces
bàsiques, s’exposen amb referències a exemples reals de
concursos en els quals han participat alguns dels ponents
com a administradors concursals. 

A l’assistent se li subministrarà una extensa informació
pràctica i una metodologia amb la finalitat que pugui
exercir com a administrador concursal amb els coneixe-
ments mínims necessaris.

Professorat
Advocats i economistes de reconegut prestigi en el camp
concursal i tractament d’empreses en crisi.  Així mateix
comptarem amb la inestimable col·laboració dels Jutges
Mercantils.

Durada: 69 hores

Direcció: 
Joan Rojas, economista. 
Soci d’Estratègia i Viabilitat Empresarial

Josep Capdevila, advocat de Capdevila Advocats
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En el context socioeconòmic actual el foment de l’emprene-
doria té una transcendència encara més rellevant de la que
és habitual. 

La sostinguda destrucció de llocs de treball tan sols es pot
frenar mitjançant els esforços per aconseguir la supervivèn-
cia de les empreses que poden ser viables, però també afa-
vorint el naixement de noves empreses. 

Com afirma l’informe del Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), la creació de noves empreses permet impulsar el
creixement econòmic, contribueix a la generació sostinguda
d’ocupació i riquesa col·lectiva i impulsa la innovació a tots
nivells.

Malgrat els esforços que el conjunt de la societat catalana
esmerça en aquest objectiu, les dades recents sobre l’evolu-
ció de l’activitat emprenedora no són gaire favorables. 

L’evolució del nombre d’empreses creades en els darrers
mesos a Catalunya és regressiva, si bé el seu ritme de des-
cens és inferior al del conjunt de l’estat espanyol i al de la
mitjana europea.

Desembre 2008 Gener 2009 Febrer 2009 Març 2009

Catalunya 100 98 94 91

Espanya 100 97 95 89

Potser el possible emprenedor, en l’actual situació de crisi,
tingui una percepció del risc superior a la dels últims anys,
però també una major dificultat per accedir als recursos de
finançament.

Si bé cal partir de la premissa que en totes les crisis sorgei-
xen oportunitats interessants per iniciar activitats que satis-
facin de forma rendible determinats segments de mercat,
la realitat indica una tendència negativa en el naixement
d’empreses impulsades per l’aprofitament d’alguna oportu-
nitat detectada.

Així, en l’evolució dels motius que porten els emprenedors
catalans a la creació de noves empreses, en els últims anys,
ha augmentat de forma significativa el nombre d’empreses
creades per necessitat enfront del nombre de les que ho han
fet per una oportunitat. Ja es tracti d’una oportunitat pura
o d’una oportunitat parcial.

Motivació d’iniciatives
2007 2008 Variacióemprenedores

Oportunitat pura 63,90% 56,40% –7,50%

Oportunitat en part 22,70% 22,60% –0,10%

Necessitat 13,40% 21,00% 7,60%

Font: Global Entrepreneurship Monitor 2008

Si bé encara no disposem de dades més recents, la percep-
ció que en els darrers mesos obtenim a través dels empre-
nedors i dels agents socials és la d’un augment considerable

de noves empreses que sorgeixen com a resposta a una ne-
cessitat d’autoocupació. 

Aquesta realitat planteja sovint alguns dilemes, com per
exemple, si cal invertir en el progrés de qualsevol tipologia
de nova activitat, o si cal focalitzar els esforços (i els recur-
sos) principalment en aquelles idees de negoci que recullin
un alt component de base tecnològica, capaces de generar
un valor superior.

Estimular i recolzar a l’emprenedor potencial per tal que
augmenti la creació de noves empreses, és doncs un objec-
tiu de país, en què concorren el conjunt de forces socials:
empreses i treballadors, les administracions públiques, es-
pecialment les que tenen una implicació més propera al ter-
ritori, i les universitats que hi aporten coneixement.

La necessitat de focalitzar la política vers la generació
d’un nivell de valor, eficiència i competitivitat més elevats
és indiscutible, però aquest objectiu no pot afavorir que
les iniciatives públiques promoguin exclusivament el con-
cepte d’empresa d’alt component tecnològic, per damunt
d’altres tipologies que es basen en l’experiència i l’habi-
litat dels seus emprenedors, i que en moltes ocasions són
per a ells una alternativa de supervivència o de realització
personal.

El desenvolupament d’empreses d’alt nivell tecnològic re-
quereix un entorn equilibrat del teixit empresarial, amb em-
preses de tot tipus.

La superació de la crisi actual requerirà invertir esforços en
promoure iniciatives de qualsevol tipologia empresarial. Però
en tots els casos caldrà assegurar que les empreses que nei-
xin d’aquestes polítiques tinguin viabilitat econòmica, finan-
cera i de mercat.

En qualsevol cas, tant si les empreses sorgeixen com a con-
seqüència de l’aprofitament d’oportunitats, com si ho són
per necessitat dels seus promotors, han d’assegurar la seva
competitivitat a través de la innovació.

La realitat actual dels mercats fa que sols tinguin possibilitat
de sobreviure les empreses que aportin quelcom innovador
i que les diferenciï de les altres.

Innovar no és exclusiu de les empreses basades en la tecnolo-
gia. Es pot innovar des de molts vessants: en la forma d’exe-
cutar els processos, en la qualitat, en el servei, en la distribució,
en la forma d’adreçar-se al mercat, etc. 

Possiblement en els propers anys, no serà tan important
tractar del motiu pel qual els emprenedors creen noves em-
preses, com del grau d’innovació que aportaran per asse-
gurar la seva competitivitat.

Pere Segarra Roca
Director de la Càtedra de Foment a l’Emprenedoria 

i Creació d’Empreses Universitat Rovira i Virgili
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Debats pendents en economia de la salut
El passat 5 de febrer es va celebrar en el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya el dinar col·loqui: “Agenda de la
recerca en Economia de la Salut en l’àmbit del sistema
Sanitari”, organitzat per la Comissió d’Economia de la
Salut, en el qual hi van participar el Sr. Lluís Buhigas, di-
rector de relacions institucionals de Roche Diagnòstics i
el Sr. Oriol Solà-Morales, director de l’Agència d’Avalua-
ció de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) com a
moderadors i dinamitzadors.

Vam creure que es feia necessari abordar en aquest dinar
col·loqui no tant algun dels temes candents, sinó reflexionar
sobre aquells temes dels quals probablement no en sabem
prou i en què caldria insistir. Així, la jornada del mes de febrer
va plantejar el tema “Els debats pendents en Economia de la
Salut”, intentant copsar des de diferents perspectives aquells
aspectes de la disciplina que més preocupen el sector. 

Lluís Bohigas (indústria), Silvia Ondategui (consultoria), Cori
Carles i Jaume Puig-Junoy (acadèmia/recerca) i Pep Fusté
(administració) van aportar les seves diferents apreciacions
del que és més necessari actualment en el camp de la re-
cerca en aquesta disciplina. Cada un dels ponents va fer una
breu introducció de quins eren per a ell/a els tres temes més
importants sobre els quals calia aprofundir en la recerca, se-
guit d’un debat obert. 

L’avaluació econòmica va ser posat sobre la taula com un
dels elements sobre els quals calia realment treballar, i es
van fer apreciacions en diferents sentits, coincidint la majo-
ria en què havia de ser una eina més a l’abast del decisor, ja
sigui en el seu format més clàssic d’avaluació com també
d’incorporació dels diferents documents d’integració i sín-
tesi d’informació. Un tema que es va constatar que genera
preocupació és la dificultat per a assolir nivells d’estandar-
dització adequada en la metodologia d’elaboració d’una
avaluació econòmica, i com això planteja alhora problemes
tant de formulació (per part del promotor d’algun producte
o tecnologia) com d’interpretació (per part d’aquells qui han
de prioritzar tecnologies). Es va parlar fins i tot de la neces-
sitat d’introduir transparència en els processos d’avaluació!

Cal fer extensiva aquesta reflexió a altres àmbits de l’avalua-
ció de tecnologies, i reclamar una homogeneïtat en la inter-
pretació de les avaluacions per diferents autors o institucions,
de manera que les conclusions obtingudes a un nivell es pu-
guin traslladar més fàcilment a altres latituds. 

També es va remarcar que era necessari generar més avalua-
cions econòmiques, introduir amb més freqüència la mode-
lització i l’anàlisi estructurat de diferents escenaris i fins i tot
que caldria implementar l’ordre de prioritats que es pogués
obtenir d’una avaluació econòmica, cosa que immediata-
ment va portar al concepte del de-listing i a la dificultat de
la seva posada en pràctica. Hi havia consens en què el camp
d’aplicació de l’avaluació econòmica s’havia estendre a nous
àmbits (prevenció, genètica, seguretat del pacient, etc.) o
des de diferents perspectives (macro o micro) i també en
què calia fer un esforç per a obtenir informació de costos
més reals dels que actualment disposem.

En bona mesura, la capacitat de desenvolupar aquestes ava-
luacions noves, més sofisticades i acurades depèn de la dis-
ponibilitat de sistemes d’informació que permetin capturar
dades d’eficàcia i sobretot d’efectivitat. Un tema preocupant
és la inversió que cal fer en sistemes d’informació tant a nivell
de centres com de sistema, i la seva interoperabilitat. Les
dades que cal obtenir del territori han de poder ser extretes
i suportades per aquests nous sistemes d’informació, i això
ha de permetre donar resposta a un dels actuals reptes, el de
l’assignació pressupostària “capitativa”, que havia estat trac-
tat en altres dinars col·loquis i que ara es plantejava com a
tema per a resoldre.

I relacionat amb totes aquestes avaluacions, diferents po-
nents van plantejar la necessitat d’avaluar l’impacte de la
recerca en Economia de la Salut intentant buscar el neces-
sari equilibri entre avaluació, impacte i recerca fútil. Amb
tot, la necessitat d’anar “més enllà de la recerca” i de posar
en valor la recerca van ser lemes repetits. 

El tema de la sostenibilitat del sistema també es va plante-
jar, no tant des del punt de vista dels recursos creixents que
requeria el sistema sinó com la capacitat dels actuals proveï-
dors de donar resposta a tota la demanda generada. Aquest
debat lògicament obria la porta a formular altres modes de
provisió i com eren necessàries les col·laboracions entre
proveïdors, notablement entre públics i privats.

L’eficiència del sistema, dels proveïdors i dels diferents actors
va ser considerada també un debat pendent. No es tracta de
desenvolupar noves eines d’anàlisi sinó més aviat aplicar-les
a l’avaluació de l’impacte de les polítiques, i de com la manca
d’eficiència (entesa també com a variabilitat en la provisió de
serveis) pot tenir importants conseqüències en l’equitat o com
a element generador de desigualtats en salut, tenint en
compte també que un dels reptes seria fer el salt en la mesura
de la productivitat en camps potser menys treballats com són
els dels serveis socials.

Per últim, i relacionat amb l’anterior, es va fer èmfasi en la
necessitat d’estudiar amb més profunditat els incentius a les
persones i a les organitzacions, entenent que aquests confi-
guren un element inseparable de la forma que adopta la pro-
visió dels serveis. Aquestes anàlisis poden completar les
avaluacions prèvies (avaluació econòmica i de l’eficiència),
dibuixant les cadenes d’incentius que llavors cal integrar a
l’hora de plantejar la modificació de la cartera de serveis o
de la pràctica assistencial.

Certament es van plantejar molts temes, alguns de manera
més tangencial i altres de manera més “nuclear”, però sí va
quedar clar que els diferents punts de vista també donaven
lloc a diferents preocupacions i aproximacions, totes elles
lligades a la perspectiva que es demanava de cada un dels
assistents.

Oriol Solà-Morales
Director de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia 

i Recerca Mèdiques (AATRM)
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Economistes sense Fronteres (EsF) és una Organització no
Governamental de Desenvolupament (ONGD),  fundada el 1997
per un grup de  professors i catedràtics  universitaris, activament
compromesos i preocupats per la desigualtat i la pobresa. El seu
objectiu principal és contribuir a generar canvis en les estructu-
res econòmiques i socials que permetin que siguin justes i soli-
dàries, mitjançant una sèrie d’actuacions: la realització de
programes i projectes per a contribuir al desenvolupament de
zones i sectors de la població especialment vulnerables, tant a
Espanya com als països del sud; la promoció de la Responsabi-
litat Social Corporativa i les Inversions Socialment Responsables
així com la realització d’accions de sensibilització i educació per
al desenvolupament de la societat civil.

L’any 2008 un grup de voluntaris van constituir la delegació de
Catalunya, i el present 2009 és el primer any en què es desenvo-
lupen actes propis. Les principals àrees d’actuació són les següents:

Cooperació per al desenvolupament
EsF participa directament o indirecta en projectes de desenvo-
lupament que suposin un reconeixement dels drets econòmics
i socials dels col·lectius més desafavorits als països del sud. 

Viver de microempreses
EsF proporciona suport integral en matèria d’autoocupació a
col·lectius en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de facilitar la
seva inserció sociolaboral.

Sensibilització i educació per al desenvolupament
Amb l’objectiu de construir una societat i una economia justa
i solidària, EsF treballa sensibilitzant sobre les causes i conse-
qüències de les desigualtats nord-sud, tractant de promoure
actituds crítiques i socialment responsables i de fomentar la
mobilització social i la pressió política.

Assessorament i formació a ONG
EsF proporciona assessorament a ONG en temes econòmics,
organitzatius i jurídics, i imparteix formació a persones vincula-
des al Tercer Sector, atenent les seves necessitats i contribuint
a la seva professionalització.

Inversió socialment responsable
EsF promou l’estalvi i inversió socialment responsables, mitjan-
çant la sensibilització i la formació de la ciutadania, i involucra
les empreses i els agents socials en criteris de responsabilitat
social. En aquest sentit va tenir lloc, el passat 5 de març, el pri-
mer acte de la delegació catalana consistent en un sopar
col·loqui sobre el “present i futur de la banca ètica a Cata-
lunya” on Jordi Marí, director de l’ONG Fets (Finançament Ètic
i Solidari) va explicar els orígens de la banca ètica, la seva im-
plantació actual a Catalunya i el projecte FIARE, amb el qual es
pretén constituir una cooperativa de crèdit europea.

Responsabilitat social corporativa (RSC)
EsF busca la implantació sòlida i coherent del concepte de Res-
ponsabilitat Social Corporativa entre els agents socials, impul-
sant que les organitzacions desenvolupin i portin a terme
estratègies més ambicioses i efectives de RSC. EsF Catalunya
va participar el 24 de març en la primera setmana de la RSC
organitzada per l’escola de negocis EAE.

David Navarro
Economistes sense Fronteres

ecosfroncatalunya@gmail.com  www.ecosfron.org

Notícies
– Els representants de les 17 economies més grans es van reunir

a Washington per parlar de canvi climàtic i fer consens polític
de cara a la conferència de Copenhaguen (EFE, 24-04-09).

– Els experts coincideixen a assenyalar que l’actual crisi pot ser
“una oportunitat de transformació” (Europa Press, 06-03-09).

– El comissari europeu d’energia, Andres Pielbags, diu que les
energies renovables han de ser “el motor econòmic” de la
UE (Ecoticias, 13-04-09).

– Onze bancs líders en banca ètica i sostenibilitat del món llan-
cen l’aliança global per una banca de valors.

– Fer front al canvi climàtic convertint el CO2 en roques, ho
diuen científics islandesos. Es podria destruir 30.000 Tm d’e-
missions d’aquest gas en un any (La Gaceta, 21-04-09).

– Les empreses amb programes de polítiques sostenibles tenen
marges de beneficis superiors al 2% amb relació al sector (El
País, 29-04-09).

– Els drets d’emissió de CO2 creen un mercat obert a inversionis-
tes. Els drets s’han estabilitzat a 12 e la Tm. Les instal·lacions
van emetre el 2008 deu milions de Tm més de la quantitat as-
signada. La borsa de CO2 és el lloc més fàcil i segur per com-
prar els drets d’emissions (La Vanguardia, 11-05-09).

Esdeveniments
– El 8 de maig, a la seu d’AXA Winterthur, el conseller de Medi

Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, va presidir la presen-
tació del procés d’elaboració de l’Estratègia per al Desenvo-
lupament Sostenible de Catalunya (EDSCAT). L’estratègia és
el full de ruta que establirà els objectius quantificats i les línies
d’actuació prioritàries que garantiran l’evolució de Catalunya
cap a escenaris de major sostenibilitat social, econòmica i am-
biental, prenent com a horitzó l’any 2026. El procés l’orga-
nitza el Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb el
suport de la Direcció General de Participació Ciutadana, del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
El Col·legi, amb la Comissió d’Economia i Sostenibilitat, hi va
ser molt representat.

– Roca Disseny Center va rebre la medalla Foment de les Arts i
el Disseny FAD pel seu disseny d’innovació sostenible.

– A Bonn (Alemanya) es va fer la negociació sobre el canvi cli-
màtic, per aconseguir un bon acord de lluita contra el canvi
climàtic post-Kyoto 2012.

– El Govern central aprovarà una Llei per a l’Economia Sosteni-
ble (LES). 

– Ecocity es va celebrar els dies 27, 28 i 29 de maig.

Comissió d’Economia i Sostenibilitat
Estem molt contents per la bona acollida de les sessions QÜE’S,
amb un alt nivell de conferenciants, i amb una assistència molt
gratificant, en especial per l’interès posat en les qüestions trac-
tades. Hem conegut col·legiats que no sabíem ni que els te-
níem, n’hi ha que s’han unit a nosaltres per treballar aquests
temes, actuals ara i avui, però que nosaltres ja fa molts anys
que ens hi interessem. A tots molt benvinguts i esperem que la
xarxa vagi augmentant. El 18 de juny es va celebrar la quarta
sessió de Turisme Sostenible, i ens acomiadem fins a l’octubre,
en què tractarem el tema de l’aigua, i al novembre la clausura
final de les “Qüestions Urgents d’Economia Sostenible”.

Marta Roca Lamolla
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Economistes sense Fronteres Catalunya. 
Per una economia més justa
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Article 4.
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Article 5.
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Títol I. DEL COL·LEGI

Capítol únic: disposicions generals

L’Il·lustre Col·legi d’Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena ca-
pacitat per al compliment dels seus fins. Gaudeix del rang i la preeminència de les corporacions de dret públic a tots els
efectes civils i administratius. El Col·legi d’Economistes de Catalunya es regeix pel que estableixen aquests Estatuts, per la
llei de Col·legis Professionals aprovada pel Parlament de Catalunya, per altres disposicions complementàries que pot emetre
l’òrgan de govern de la Generalitat de Catalunya i per la restant normativa d’aplicació. En la seva actuació i funcionament
se sotmet als principis democràtics i al règim de control pressupostari anual.

El Col·legi té el seu domicili a Barcelona, a l’avinguda Diagonal 512, principal. El seu àmbit territorial comprèn el territori
de Catalunya i la seva seu es fixa a la ciutat de Barcelona amb delegacions territorials a Girona, Lleida i Tarragona. La
Junta de Govern pot establir altres representacions col·legials per a l’apropament de la tasca col·legial als seus membres,
el millor acompliment dels seus fins i una major eficàcia de les seves funcions.

El Col·legi pot establir relacions amb altres col·legis, consells autonòmics o estatals i altres organitzacions, per mitjà de la
formalització d’acords entre les entitats interessades.

El Col·legi està integrat per les persones col·legiades, associades i precol·legiades. 

Els col·legiats/des són les persones físiques que compleixin els requisits exigits per a l’exercici de la professió, i no pateixin
cap impediment legal. Els associats són les persones físiques que, posseint una titulació universitària, manifestin la seva
voluntat d’incorporar-se al Col·legi d’Economistes de Catalunya. La condició d’associat no habilitarà per a l’exercici de la
professió i és excloent amb la condició de col·legiat o precol·legiat. La Junta de Govern determina reglamentàriament les
condicions d’incorporació dels associats, així com els seus drets i deures. 

Poden ser precol·legiats/des els estudiants dels darrers cursos dels estudis d’economia i d’empresa que habilitin per a l’e-
xercici de la professió d’economista i que compleixin els requisits que es determinin reglamentàriament.

Les societats professionals s’adscriuen al Col·legi a través del Registre de societats professionals creat a aquest efecte, i se
sotmeten a les mateixes obligacions deontològiques que les persones col·legiades, de conformitat amb el que estableix la
Llei de societats professionals i els Reglaments col·legials.

El Col·legi té per finalitats:

En relació a la professió:
1. Tenir la representació dels interessos generals de la professió davant tercers així com defensar-los en benefici dels

col·legiats/des i les societats professionals.
2. Vetllar perquè l’activitat professional ofereixi a la societat les garanties suficients de qualitat i competència.
3. Ordenar i reglamentar l’exercici de la professió mitjançant l’emissió de normes tècniques i ètiques d’actuació.
4. Vetllar perquè la professió s’atengui a les normes ètiques i jurídiques que la regulen.
5. Exercir la funció disciplinària.
6. Vetllar perquè els seus membres gaudeixin, en l’exercici de la professió, de les llibertats, garanties, així com de la re-

putació i consideració degudes.
7. Cooperar amb els/les col·legiats/des i les societats professionals pel que fa al compliment dels deures que els imposen

les normes que regulen l’exercici de la professió.
8. Fomentar el desenvolupament de la professió i el perfeccionament de la legislació sobre les matèries que li són pròpies.
9. Adoptar les mesures necessàries per facilitar l’exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen

la normativa de la Unió Europea i les lleis.
10. Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris i aranzels

professionals, i altres temes d’interès per a la professió.

Proposta de modificació dels Estatuts 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya



Article 6.
Idioma del Col·legi

Article 7.
Comunicacions

Article 8.
Terminis

Article 9.
Requisits

Article 10.
Obligatorietat de col·legiació

Article 11. 
Resolucions de sol·licituds

d’incorporació i recursos

En relació amb els integrants del Col·legi:
11. Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, tècnic, cultural, de previsió i d’altres anàlegs que si-

guin d’interès.
12. Promoure i desenvolupar la formació permanent dels seus integrants, que permeti garantir llur competència professional.
13. Visar els projectes i els treballs de les persones col·legiades en els termes i amb els efectes que es determinin reglamentàriament.
14. Fomentar l’ús de la llengua catalana entre els seus integrants i en els àmbits institucionals i socials en els quals

s’exerceix la professió.
A més, té les següents finalitats genèriques:
15. Col·laborar amb l’Administració en les competències que aquesta li delegui i participar en els seus òrgans consultius.
16. Col·laborar amb altres entitats i corporacions, tant d’àmbit estatal com estranger, i amb organismes internacionals.
17. Constituir tribunals arbitrals per dirimir qüestions entre parts, les quals se sotmeten a la decisió d’aquells a l’empara

de la legislació vigent. 
18. Informar sobre els projectes normatius que regulin matèries que constitueixin l’àmbit d’actuació professional dels economistes.
19. Les altres funcions de naturalesa pública que els atribueixi la legislació vigent.

El català és la llengua d’ús ordinari del Col·legi d’Economistes de Catalunya, sense perjudici del dret de les persones col·le-
giades a fer servir qualsevol altra de les llengües oficials de l’Estat a Catalunya.

Les comunicacions als integrants del Col·legi es realitzen per mitjans telemàtics, per correu postal o per qualsevol altre mitjà
que la Junta determini.

Sempre que no s’estableixi expressament el contrari els terminis s’assenyalen per dies hàbils, excloent del còmput els dis-
sabtes, els diumenges, els festius i el mes d’agost. Els terminis expressats en dies es compten a partir del dia següent en
què tingui lloc la notificació o publicació.

Títol II. DE LES PERSONES COL·LEGIADES

Capítol primer: de la incorporació

Per ingressar en el Col·legi són necessaris els requisits següents:
a) Ser major d’edat.
b) Tenir la nacionalitat d’un dels estats membres de la Unió Europea o d’un altre Estat al qual la Unió Europea apliqui, de

forma recíproca i efectiva, el principi de llibertat de circulació de professionals, tant pel que fa a l’establiment com a la
prestació ocasional de serveis, llevat dels casos de dispensa legal.

c) Estar en possessió de qualsevol dels títols següents:
– De grau, màster o doctorat que habilitin per a l’exercici de la professió d’economista.
– D’intendent mercantil o d’actuari d’assegurances.
– De llicenciat en ciències polítiques i econòmiques (secció d’economia); en ciències econòmiques i empresarials; en cièn-

cies polítiques, econòmiques i comercials (secció d’econòmiques i comercials); en ciències econòmiques i comercials;
en economia; en administració i direcció d’empreses; en ciències actuarials i financeres.

– Qualsevol altra titulació superior emesa per universitats espanyoles que tingui plens efectes habilitants per a l’exercici
professional com a economista a l’Estat espanyol.

– Qualsevol titulació o acreditació que, reconeguda o emesa per l’Administració espanyola en virtut de l’aplicació del
sistema general de reconeixement de títols superiors dels estats membres de la Unió Europea, habiliti per a l’exercici
professional com a economista.

d) Satisfer la quota d’ingrés a la corporació.
e) No incórrer en cap causa legal o procediment que pugui restringir, limitar o suspendre la seva capacitat professional.
f) No haver estat expulsat d’un altre Col·legi Professional d’Economistes per causa disciplinària.

La incorporació al Col·legi és obligatòria per a l’exercici de la professió d’economista. És potestativa per a aquells qui per-
tanyin a Cossos de l’Estat, sempre que la seva funció se circumscrigui solament a la pròpia dels dits cossos i no s’exigeixi
la col·legiació per accedir-hi.

La Junta de Govern, un cop practicades les diligències i rebuts els documents oportuns, accepta o denega les sol·licituds
d’incorporació dins el termini de 30 dies. Un cop transcorregut aquest termini sense que hagi estat notificada a
l’interessat/ada cap resolució al respecte, s’entén que la sol·licitud ha estat admesa.
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Article 12. 
Registres

Article 13. 
Drets i deures

Article 14.
Pèrdua de la condició 

de persona col·legiada

La denegació es notifica a l’interessat/ada amb els fonaments en què es basi. Aquests acords són susceptibles de recurs
de reposició, el qual s’interposa en el termini d’un mes. S’entén que el recurs ha estat desestimat si, un cop transcorregut
un mes, no es comunica al recurrent cap resolució expressa.

Contra la desestimació del recurs de reposició, l’interessat/ada pot interposar recurs contenciós administratiu.

Les persones col·legiades s’inscriuen en el Registre General de Persones Col·legiades per ordre d’admissió de la instància.

Els/les col·legiats/des que exerceixin la professió mitjançant la prestació al públic de serveis professionals propis dels eco-
nomistes i aquells/aquelles que es trobin en alguna de les situacions descrites en l’article 17è s’inscriuen automàticament
en el Registre de Col·legiats en Exercici. La Junta de Govern determina els drets i deures d’aquest col·lectiu.

Capítol segon: drets i deures

Els membres del Col·legi gaudeixen dels següents drets i tenen els següents deures:
a) Drets:

1. De defensa davant de les autoritats, les entitats, les empreses o els particulars quan, per qualsevol causa, es vegi
limitada o pertorbada la seva independència i/o llibertat en l’exercici de les seves competències professionals.

2. Dret a l’empara i suport quant a les seves justes reclamacions i en les negociacions motivades per diferències
sorgides amb motiu de l’exercici professional.

3. D’exercici de les funcions pròpies de l’economista, i altres funcions que li siguin reconegudes legalment, en virtut
de la normativa, estatal o internacional que sigui d’aplicació.

4. D’exercir els drets de vot i d’accés als càrrecs col·legials i de participar en les assemblees.
5. D’utilitzar tots els serveis que ofereixi el Col·legi i fer servir les seves instal·lacions, d’acord amb les condicions que

es fixin per reglament.
6. De ser informat de la marxa del Col·legi pels mitjans que habitualment es facin servir en les comunicacions a les

persones col·legiades.
7. De participació en les activitats del Col·legi.
8. De gaudi de les facultats i prerrogatives que el Col·legi li reconegui.

b) Deures:
1. D’exercir la professió conforme als Principis Deontològics, l’ètica i el decòrum.
2. De complir fidelment el que disposen aquests Estatuts i les normes reglamentàries.
3. D’acatar les resolucions dels òrgans del Col·legi sense perjudici dels recursos pertinents.
4. De cooperar amb el Col·legi per tal que es garanteixi l’ús adequat de la denominació genèrica d’economista així

com el de les denominacions específiques.
5. De comparèixer davant els òrgans del Col·legi quan siguin convocats, llevat de casos d’impossibilitat justificada.
6. De cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de

la professió, en els casos en què es determini reglamentàriament.
7. D’observar respecte i consideració envers tots els companys/es.
8. D’intentar, sempre que sigui possible, la conciliació dels interessos en conflicte.
9. De sol·licitar la mediació del degà de conformitat amb el que estableix l’article 46 dels presents Estatuts.

10. De comunicar al Col·legi la intenció d’iniciar una demanda judicial contra el Col·legi, o contra un/a company/a per
responsabilitat civil o penal derivada de l’exercici professional. Si raons d’urgència li impedeixen fer-ho amb caràcter
previ, la Junta de Govern haurà de ser informada simultàniament o posteriorment amb tota urgència.

11. D’abonar, dins el termini reglamentari, les quotes i taxes que siguin procedents.
12. De comunicar al Col·legi, en el termini de 15 dies, els canvis en les dades d’interès col·legial, llevat d’excuses admissibles.

Capítol tercer: de la pèrdua de la condició de la persona
col·legiada

La condició de persona col·legiada es perd per les següents causes:
– Defunció.
– Expulsió com a conseqüència del compliment de sanció disciplinària.
– Baixa voluntària comunicada per escrit.
– Declaració judicial ferma d’incapacitat. En tal cas, cal comunicar per escrit a l’afectat/ada la proposta de baixa, per tal

que en un termini fixat presenti les raons que consideri per mantenir la col·legiació. Exhaurit el termini, la Junta resol i
l’acord es notifica a l’interessat/ada.
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Article 15. 
Reincorporació al Col·legi

Article 16. 
Denominacions professionals

Article 17. 
Exercici professional 

com a economista

Article 18. 
Les societats professionals

d’economistes

Article 19. 
Registre de societats 

professionals d’economistes

– Baixa forçosa per incompliment reiterat del pagament de les quotes col·legials que la Junta de Govern hagués acordat.
S’entén per reiterat incompliment el retard de més d’un any en el pagament de la quota anual. En aquest cas, es comunica
per escrit a l’afectat/ada la situació de retard en el pagament de les quotes, per tal que en un termini fixat regularitzi la
situació; en cas contrari, la Junta de Govern pren l’acord de baixa i es notifica a l’interessat/ada.

La pèrdua de la condició de persona col·legiada no allibera del compliment de les obligacions vençudes. Aquestes obligacions
es poden exigir als interessats o als seus hereus.

En cas de pèrdua de la condició de persona col·legiada, es pot sol·licitar la reincorporació si es compleixen els mateixos re-
quisits que per adquirir la condició esmentada. En aquest cas, es manté el número de col·legiació anterior a la baixa.

En cas de baixa per incompliment reiterat de les quotes ordinàries o extraordinàries cal abonar, amb caràcter previ a la sol·li-
citud d’incorporació, els descoberts pendents.

En cas d’expulsió per causa disciplinària s’observen els requisits previstos en l’article 98.

La Junta de Govern pot establir una taxa de reingrés per a la reincorporació.

Capítol quart: condicions per a l’exercici de la professió

La denominació professional genèrica d’economista queda exclusivament reservada a les persones que es troben col·le-
giades al Col·legi d’Economistes. A més, el Col·legi fixa, a partir d’aquesta denominació genèrica, les denominacions es-
pecífiques a emprar en les diverses especialitzacions de la professió.

Les persones col·legiades poden fer ús de les denominacions específiques sempre que compleixin amb els requisits legals
o col·legials establerts.

El Col·legi i els seus membres vetllen per tal que es garanteixi l’ús adequat de la denominació genèrica i de les denomina-
cions específiques.

La professió d’economista pot desenvolupar-se per compte propi, com a soci d’una societat professional, o per compte d’altri,
rebent una remuneració pel seu treball.

Es presumeix que existeix exercici professional com a economista quan es desenvolupa la professió en qualsevol de les cir-
cumstàncies següents:
a) Acceptació, signatura o desenvolupament de la professió mitjançant un despatx.
b) Anunci o oferiment públic de realització d’informes o estudis sobre qüestions pròpies dels economistes, segons la nor-

mativa vigent reguladora.
c) Percepció de remuneracions o honoraris per treballs, informes o estudis que revesteixin un caràcter oficial o públic.
d) Qualsevol altra manifestació o fet del qual es derivi el propòsit de l’exercici professional.

Títol III. DE LES SOCIETATS PROFESSIONALS

Les societats professionals d’economistes són aquelles que tenen per objecte l’exercici de les activitats pròpies dels economistes, bé
exclusivament, bé conjuntament amb l’exercici d’una altra professió que no sigui legalment o reglamentàriament incompatible.

Les societats professionals es regeixen pel que estableix la Llei de societats professionals, per la normativa relativa a la forma
social adoptada, per la normativa deontològica de l’exercici de la professió d’economista, pels presents Estatuts, pel Re-
glament disciplinari i el Reglament de Societats Professionals del Col·legi.

S’inscriuen necessàriament en el Registre de societats professionals del Col·legi d’Economistes de Catalunya:
a) Les societats professionals d’economistes, siguin o no multidisciplinars, que tenen el domicili social dins de l’àmbit te-

rritorial de Catalunya.
b) Les sucursals domiciliades dins de la demarcació territorial del Col·legi, de societats professionals d’economistes, siguin

o no multidisciplinars, que tenen per objecte l’exercici de l’activitat professional pròpia dels/de les economistes i el seu
domicili social es troba fora de l’àmbit territorial del Col·legi.
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Article 20. 
Òrgans de Govern

Article 21.
Composició

Article 22.
Reunions ordinàries

Article 23. 
Primera Assemblea ordinària

Article 24. 
Segona Assemblea ordinària

Article 25. 
Reunions extraordinàries

Article 26. 
Procediment de convocatòria

de les Assemblees 
extraordinàries

Article 27. 
Notificació de la convocatòria

Títol IV. DELS ÒRGANS DEL COL·LEGI

Els òrgans del Col·legi d’Economistes de Catalunya són: l’Assemblea General, la Junta de Govern i el degà.

Capítol primer: Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà i pot tenir caràcter ordinari o extraordinari.
Està formada per totes les persones col·legiades, les quals poden assistir amb veu i vot a les reunions.

L’Assemblea General es reuneix ordinàriament dos cops l’any: la primera, dins del primer trimestre de l’any per rendir comp-
tes i avaluar la gestió de la Junta de Govern en l’exercici precedent, i la segona, abans de cloure l’exercici, per a arpovar
dels pressupostos de l’exercici següent.

La primera Assemblea ordinària a què fa referència l’article anterior delibera i pren acords en relació amb l’ordre del dia
següent:
1. Informació per part del degà dels esdeveniments més importants esdevinguts durant el darrer any que hagin tingut

relació amb el Col·legi.
2. Informació per part del president del CNEP de l’activitat del Comitè.
3. Lectura, discussió i votació de l’estat financer i dels comptes anuals de l’any anterior.
4. Lectura, debat i votació de les propostes que es consignin en la convocatòria.
5. Precs i preguntes.

La segona Assemblea ordinària de cada any delibera i pren acords en relació amb l’ordre del dia següent:
1. Informació i propostes per part del degà per a l’exercici següent.
2. Lectura i aprovació del pressupost per al proper any, presentat per la Junta de Govern.
3. Lectura, discussió i votació de les propostes recollides en l’ordre del dia.
4. Precs i preguntes.

Les Assemblees extraordinàries prenen acords en relació amb les matèries següents:
1. Aprovació i modificació dels Estatuts col·legials.
2. Segregació, fusió i liquidació del Col·legi.
3. Autorització a la Junta de Govern per a la venda o gravamen de béns immobles de la Col·legi, així com per a la compra

de béns immobles o béns mobles significatius.
4. Censura de la gestió de la Junta de Govern o dels seus membres.
5. Qualsevol altra matèria que no sigui de competència específica de l’Assemblea ordinària.

Les Assemblees extraordinàries tenen lloc: 
1. A iniciativa del degà.
2. A iniciativa de la Junta de Govern.
3. A petició de 120 persones col·legiades, com a mínim, les quals han de fer constar en la sol·licitud els assumptes concrets

a tractar en la dita Assemblea.

En el supòsit previst en l’apartat tercer, la Junta de Govern acorda la convocatòria de l’Assemblea extraordinària en el
termini de quinze dies a partir d’aquell en què la sol·licitud corresponent hagi estat registrada d’entrada a la Secretaria col·le-
gial, i fixa, d’altra banda, el dia de celebració, de conformitat amb l’article següent.

La convocatòria d’Assemblea s’efectua per acord de Junta, amb una antelació mínima de 30 dies a la data prevista per a
la seva celebració.

La convocatòria, amb el seu ordre del dia, es fixa al tauler d’anuncis de la seu col·legial i de les delegacions territorials, i
es publica a la pàgina web del Col·legi.

També es notifica a les persones col·legiades mitjançant una comunicació signada pel secretari/ària, ja sigui per correu ordinari o
per qualsevol altre mitjà telemàtic, segons l’opció escollida per les persones col·legiades per rebre la correspondència del Col·legi.
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Article 28.
Presentació de propostes

Article 29.
Desenvolupament 

de l’Assemblea

Article 30.
Procés d’adopció d’acords

Article 31.
Efectivitat dels acords

Article 32.
Comissions delegades

Article 33.
Acta

Article 34.
Moció de censura

Des de l’endemà de l’acord de convocatòria de l’Assemblea fins al dia en què es dugui a terme, la documentació dels as-
sumptes a tractar està a disposició de les persones col·legiades a la Secretaria, sense perjudici de la seva publicació a la
pàgina web del Col·legi.

Abans del 31 de gener i del 31 d’octubre de cada any, tots els col·legiats/des poden presentar propostes autoritzades, amb
la signatura de 120 col·legiats/des com a mínim, perquè s’incloguin a l’ordre del dia i se sotmetin a debat i, si escau, s’a-
provin, en el marc de la primera o de la segona Assemblea ordinària.

En el moment de la convocatòria de les Assemblees es tramet un extracte de les propostes als col·legiats/des, el text complet
de les quals ha de restar a disposició seva a la Secretaria del Col·legi durant l’esmentat termini, sense perjudici que es puguin
publicar a la pàgina web del Col·legi.

Les Assemblees convocades d’acord amb el que s’estableix en aquests Estatuts es constitueixen vàlidament amb indepen-
dència del nombre d’assistents.

El degà/ana , o la persona que el substitueix, obre la sessió, concedeix l’ús de la paraula, modera i ordena el torn de les
intervencions, vetlla pel correcte desenvolupament de les deliberacions i considera quan un assumpte està suficientment
debatut per a ésser sotmès a votació.

En els debats es concedeixen tres torns a favor i altres tants en contra d’una proposició o assumpte que són ampliables, a
discreció del degà/ana, quan la importància o gravetat de l’assumpte ho facin aconsellable i respecte al punt concret que
ha motivat la qüestió; a continuació es procedeix a la votació.

Les Assemblees prenen els acords per majoria de vots dels les assistents. A cada col·legiat/ada li correspon un vot, que ha
d’emetre personalment. La votació pot ser ordinària, nominal o secreta. Ha de ser nominal o secreta si ho sol·liciten un 10%
dels assistents. Si sobre el mateix punt del debat se sol·licita alhora votació nominal i secreta, preval la darrera.

Els acords són obligatoris per a totes les persones col·legiades. Tanmateix, si la Junta de Govern entén que algun acord de
l’Assemblea és contrari a les lleis o a aquests Estatuts en suspèn l’execució i interposa recurs contenciós administratiu. Tant
els acords de l’Assemblea com el de suspensió dictat per la Junta de Govern són susceptibles de recurs per via contenciosa
administrativa.

L’Assemblea pot acordar constituir comissions delegades en el seu si, amb funcions informatives o d’assessorament en ma-
tèries concretes, que han d’ésser determinades en el mateix acord i relacionades amb algun o alguns dels punts de l’ordre
del dia.

L’Assemblea nomena directament els/les membres de les comissions delegades, sense perjudici que la designació pugui
ser encomanda a la Junta de Govern.

Finalitzada la reunió de l’Assemblea que correspongui, el secretariat estén una acta, on fa constar el contingut dels acords
adoptats, un resum dels assumptes debatuts i les intervencions de les quals s’hagi sol·licitat constància. L’acta es signa i
s’aprova per el/la degà/ana o per qui hagués presidit l’Assemblea, per el/la secretari/ària de la Junta de Govern o pel
membre de la Junta que l’hagi substituït i per dues persones interventores nomenades entre els assistents, a l’inici de la
reunió.

Les actes es recullen per ordre cronològic en el corresponent llibre d’actes, que s’arxiva i custodia a la Secretaria del Col·legi.

Les persones col·legiades tenen dret a obtenir, prèvia petició escrita, una certificació de l’acta de les assemblees, o de l’ex-
tracte que els interessi.

Pot proposar-se una moció de censura a la Junta de Govern, o a algun dels seus membres, mitjançant una proposta
subscrita per un nombre de persones col·legiades no inferior al 10% del cens col·legial en la qual se sol·liciti la con-
vocatòria d’una Assemblea extraordinària per a la seva votació i s’expressin motivadament les raons en què es fona-
menta la censura.

No pot proposar-se la censura del/de la degà/ana ni de cap membre de la Junta de Govern fins transcorreguts sis mesos
des de la seva presa de possessió.



P R O P O S T A D E M O D I F I C A C I Ó D E L S E S T A T U T S D E L C O L · L E G I D ’ E C O N O M I S T E S D E C A T A L U N Y A

Article 35.
Membres

Article 36.
Provisió de càrrecs

Article 37.
Requisits per ser membres 

de la Junta de Govern

Article 38.
Mandat i reelecció

dels membres

Article 39.
Vacants superiors a la meitat

dels membres

Després de verificar el compliment dels requisits anteriors, la Junta de Govern convoca Assemblea extraordinària en un ter-
mini no superior a trenta dies des de la presentació de la moció.

L’Assemblea extraordinària, per a la finalitat prevista en aquest article, queda vàlidament constituïda amb la presència
d’un nombre de persones col·legiades que representi el 10% del cens col·legial.

El debat comença per la defensa de la moció, que correspon al primer dels signants, i a continuació contesten les persones
censurades, llevat que renunciïn o en designin una altra perquè respongui en el seu nom. Seguidament es du a terme el
debat entre els assistents i es procedeix a la votació, que serà secreta, personal i directa.

Per a l’aprovació de la moció de censura es requereix majoria de dos terços dels assistents. Si la moció de censura no s’a-
prova, no se’n pot presentar cap altra als membres que hagin estat objecte de la moció fins que hagi transcorregut un any
des de la presentació de l’anterior.

Capítol segon: Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan rector del Col·legi. 

Són membres de la Junta de Govern el/la degà/ana, el/la vicedegà/ana, el/la secretari/ària, el/la tresorer/a, el/la interventor/a,
els/les vocals presidents/es de les delegacions territorials de Tarragona, Lleida i Girona i els/les vocals elegits/ides d’acord
amb el procediment que es regula en els presents Estatuts. 

Els càrrecs de degà/ana, de vicedegà/ana i de vocal president/a de cadascuna de les delegacions territorials de Tarragona,
Lleida i Girona es proveeixen per elecció directa. La Junta de Govern, a proposta del/de la degà/ana, designa, entre els
10 vocals elegits, necessàriament els càrrecs de secretari/ària, tresorer/a, interventor/a i qualsevol altre que la Junta de-
cideixi crear per a un millor desenvolupament de la gestió col·legial, en els termes i en els límits establerts per la
legislació vigent.

Poden ser membres de la Junta de Govern les persones col·legiades que resideixin a la demarcació del Col·legi i compleixin
els requisits següents:
a) En el cas dels vocals, gaudir d’una antiguitat mínima de dos anys a comptar des del dia de la seva incorporació al

Col·legi fins el moment de la proclamació de la candidatura.
b) En el cas del/de la degà/ana, vicedegà/ana, secretari/ària, tresorer/a, interventor/a i dels vocals presidents/es, l’anti-

guitat mínima ha de ser de 5 anys.
c) Estar al corrent de les obligacions col·legials.
d) No haver estat sancionat disciplinàriament per falta greu o molt greu.

Els vocals presidents/es, a més a més, han de complir el requisit de tenir fixada la seva residència o el seu despatx profes-
sional dins l’àmbit territorial de la delegació territorial corresponent.

Els anteriors requisits s’han de complir en el moment de proclamació de les candidatures i en qualsevol moment en què
s’accedeixi al càrrec.

El mandat dels membres de la Junta de Govern dura quatre anys. L’exercici d’un mateix càrrec queda limitat, comptant les
reeleccions que es puguin produir, a un màxim de 12 anys consecutius, llevat del/de la degà/ana i dels/de les vocals presi-
dents/es, la reelecció dels quals és possible només un sol cop de forma consecutiva. 

Si queden vacants la meitat més un dels membres de la Junta de Govern, i no s’han complert els tres primers anys de man-
dat, aquesta convoca eleccions per a la provisió de les vacants en un termini de quaranta dies naturals. Els/les economistes
elegits en aquesta ocasió tenen el mandat d’aquells a qui substitueixin.

Si per qualsevol motiu queden vacants la totalitat dels membres de la Junta de Govern i, en conseqüència, no es
poden convocar eleccions per cobrir-los, s’ha de constituir una Comissió Electoral formada pels vicepresidents/tes de
les comissions, l’objectiu de la qual és convocar eleccions de conformitat amb el que estableix el Títol V dels presents
Estatuts.
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Article 40.
Substitució dels càrrecs

Article 41.
Consellers/es de la Junta

de Govern

Article 42.
Funcions de la Junta de Govern

Article 43.
Reunions de la Junta 

de Govern i procés d’adopció
d’acords

En cas de vacant temporal o permanent del/de la vicedegà/ana, la Junta de Govern, a proposta del/de la degà/ana, escull
la persona substituta entre els/les membres de la Junta de Govern.

En cas de malaltia, absència o vacant d’un vocal president/a, la Junta de Govern pot acordar la seva substitució mitjançant
la designació d’un/a membre de la comissió Territorial de la delegació on s’hagi produït la vacant.

La Junta de Govern, a proposta del/de la degà/ana, pot nomenar consellers/es les persones col·legiades que demostrin ex-
periència i coneixement sobre un determinat àmbit d’actuació professional.

Els/les consellers/es poden ser convocats/des a les reunions de la Junta de Govern amb veu però sense vot. Per acord de
Junta poden ser designats com a presidents/tes de les Comissions de Treball i els poden ser delegades altres funcions.

La Junta de Govern executa els acords de l’Assemblea i gestiona els assumptes propis del Col·legi. A més a més, li corres-
ponen les següents funcions:
a) En relació amb l’administració del Col·legi:

1. Resoldre les sol·licituds d’incorporació al Col·legi.
2. Fixar l’import dels drets d’incorporació al Col·legi.
3. Establir i recaptar les quotes i altres càrregues que hagin de satisfer els/les col·legiats/des.
4. Donar de baixa de la corporació els/les col·legiats/des que deixin de satisfer les quotes o altres càrregues establertes.

b) En relació amb el funcionament del Col·legi:
1. Publicar normes de regulació de la professió d’abast general, així com informes a petició dels/de les col·legiats/des,

sobre temes relacionats amb l’exercici de la professió.
2. Convocar eleccions per a la provisió dels càrrecs de la Junta de Govern.
3. Convocar les Assemblees i fixar-ne prèviament l’ordre del dia.
4. Nomenar consellers/eres, d’acord amb el que disposa l’article 41è.
5. Crear les Comissions de Treball que s’adeqüin als fins de la Corporació i atorgar-los les facultats que siguin procedents,

prèvia consulta a les Comissions de Treball existents.
6. Crear grups de treball, per tal de tractar temes d’interès per al Col·legi.
7. Dictar reglaments d’ordre intern.
8. Crear noves representacions territorials segons indica l’article 2n. dels presents Estatuts.

c) En relació amb l’exercici de la facultat disciplinària:
1. Vetllar per la llibertat i la independència necessàries dels/de les col·legiats/des per l’acompliment dels seus deures

professionals i perquè se’ls servi el respecte degut.
2. Exigir als col·legiats/des que es comportin amb la correcció deguda i que actuïn amb zel i competència professional. 
3. Posar en coneixement de l’Administració de la Generalitat els actes d’intrusisme i les actuacions professionals

irregulars.
4. Exercir la facultat disciplinària. 

e) En relació amb els tribunals de justícia i altres organismes de l’Estat:
1. Defensar, quan es consideri procedent i just, les persones col·legiades amb motiu de l’exercici professional.
2. Representar el Col·legi en els actes oficials. 
3. Informar dels projectes de disposicions legals de qualsevol rang que se sotmetin a la consideració del Col·legi.

f) En relació amb els recursos econòmics del Col·legi:
1. Redactar els pressupostos i retre els comptes anualment.
2. Recaptar i administrar els fons del Col·legi i tenir-ne cura.
3. Proposar a l’Assemblea la inversió dels fons corporatius.

A més, la Junta pot emetre dictàmens, interpretar normes, atendre consultes i dictar laudes.

La Junta de Govern es reuneix, com a mínim un cop al mes, excepció feta del període estival. En tot cas, es reuneix, a
iniciativa pròpia, a instàncies del/de la degà/ana i quan així ho sol·licitin quatre membres de la Junta.

La Junta es reuneix de forma ampliada, com a mínim, un cop l’any. A les reunions de la Junta ampliada hi assisteixen tots
els membres de la Junta de Govern, el/la president/a del CNEP, els/les vicepresidents/tes de les Comissions de Treball i
altres membres del Col·legi que la Junta de Govern així ho consideri.

L’assistència a les reunions és obligatòria. En cas d’absència a una reunió, és necessari que el/la membre de la Junta
comuniqui la no assistència. La falta d’assistència no justificada a tres sessions consecutives s’entén com una renúncia
al càrrec.

Els acords es prenen per majoria de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del/de la degà/ana és decisori. Perquè pugui
adoptar vàlidament acords, cal la concurrència de la majoria de membres que la integren.
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Article 44.
Comissió Executiva 

de la Junta de Govern

Article 45.
Funcions del/de la degà/ana

Article 46.
Funcions de mediació del/de

la degà/ana

Article 47.
Funcions del/de la vicedegà/ana

Article 48.
Funcions del/de la

secretari/ària

Article 49.
Funcions del/de la tresorer/a

Article 50.
Funcions de l’interventor/a

La Junta de Govern constitueix una Comissió Executiva, a la qual delega els poders suficients per tal que adopti els acords
necessaris per a la bona gestió econòmica i administrativa del Col·legi. 

En tot cas la Comissió Executiva prepara els estudis previs dels assumptes a tractar en les reunions de la Junta de Govern.
Per acord de la Junta li poden ser delegades altres funcions.

La Comissió Executiva esta formada pels següents càrrecs de la Junta de Govern: degà/ana, vicedegà/ana, tresorer/a, in-
terventor/a, secretari/ària. De manera puntual, la Comissió Executiva pot convidar a altres membres de la Junta de Govern,
quan així ho consideri.

La Comissió Executiva de la Junta de Govern es reuneix, com a mínim, un cop entre les reunions mensuals de Junta, i
tantes vegades com sigui convocada pel degà/ana o a petició de 3 membres de la Comissió Executiva. S’entén vàlidament
constituïda quan hi ha un mínim de 3 dels seus membres. 

La Comissió Executiva ret comptes de la seva gestió a la Junta de Govern.

Correspon al degà/ana:
1. La plena representació del Col·legi davant qualsevol entitat, organisme i persona pública o privada. 
2. Exercir les funcions correctives i de vigilància que els Estatuts o els reglaments atribueixin al seu càrrec. 
3. Presidir les Assemblees, les Juntes de Govern i totes les comissions a les quals assisteixi. El seu vot és sempre diriment

en cas d’empat. 
4. Impedir la presa de possessió d’un/a membre de la Junta de Govern o la seva permanència en aquest a l’economista

en qui no concorrin els requisits estatutaris.

El/la col·legiat/ada que rebi l’encàrrec de promoure o de preparar actuacions de qualsevol tipus contra un altre economista
sobre responsabilitats relacionades amb l’exercici professional s’ha d’adreçar prèviament al degà/ana del Col·legi a fi que
dugui a terme una tasca de mediació, si aquest/a ho considera oportú.

Independentment de l’obligació regulada en el paràgraf anterior, el/la degà/ana actua com a mediador en aquelles dife-
rències que ambdues sotmetin a la seva consideració.

Correspon al vicedegà/ana substituir el/la degà/ana en casos d’absència, malaltia, impossibilitat o vacant, així com d’exercir
totes les funcions que aquest/a li delegui. 

Correspon al secretari/ària:
1. Rebre les comunicacions, les sol·licituds o els escrits adreçats al Col·legi, els quals ha de tramitar. 
2. Lliurar certificacions. 
3. Dur el Registre dels col·legiats i de les societats professionals, que es publicarà periòdicament amb l’expressió del número

de col·legiat i el seu domicili professional.
4. Dur el Registre dels/de les associats/ades i dels/de les precol·legiats/ades. 
5. Supervisar els expedients personals dels/de les col·legiats/des. 
6. Redactar les actes de les Assemblees i les Juntes de Govern. 
7. Supervisar el desenvolupament de les tasques tècniques i administratives realitzades pel personal del Col·legi. 
8. Dur La política de personal. Anualment haurà de sotmetre a consideració de la Junta de Govern tant la estructura de personal

com la política duta a terme i proposar els canvis que consideri adients per un millor funcionament dels serveis col·legials.

El/la secretari/ària de la Junta pot delegar, sota la seva supervisió, les tres primeres funcions de l’apartat anterior al personal
del Col·legi. 

Les competències del secretari/a respecte al personal del Col·legi poden ser delegades als vocal presidents/tes respecte el
personal que presti els seus serveis a les delegacions territorials. 

El/la tresorer/a té cura de recaptar els fons del Col·legi, pagar els lliuraments que expedeixi el/la secretari/ària amb el vistiplau
de l’interventor/a, dur els llibres oficials i presentar a la Junta de Govern els estats financers i els projectes de pressupostos. 

L’interventor/a pren nota i porta els comptes dels pagaments i els cobraments; intervé les operacions d’ordre econòmic i
formalitza, conjuntament amb el/la tresorer/a, els estats financers i els pressupostos que han d’ésser presentats a la Junta
de Govern. 
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Article 51.
Funcions dels/de les vocals

presidents/es

Article 52.
Funcions dels/de les vocals

Article 53.
Composició

Article 54.
Constitució i reunions

Article 55.
Funcions

Article 56.
Electors/es

Article 57.
Cens electoral

Article 58. 
Convocatòria de les eleccions

Els/les vocals presidents/es tenen la representació permanent del/de la degà/ana en la delegació territorial que correspongui,
presideixen la comissió territorial corresponent i exerceixen totes aquelles funcions que la Junta de Govern o el/la degà/ana
els deleguen.

Els/les vocals de la Junta de Govern tenen les funcions que els delega la Junta de Govern, per un desenvolupament eficaç
de la gestió col·legial.

Títol V. DE LES ELECCIONS

Capítol primer: la Comissió Electoral 

La Comissió Electoral està formada pel secretari/ària del Col·legi o la persona que el/la substitueixi; un representant de cada
delegació territorial designat pel vocal president/a de la delegació corresponent; quatre representants del CNEP
designats/des pel seu president/a i un vocal de la Junta de Govern, designat per la mateixa Junta.

Els membres de la Comissió Electoral no poden formar part de cap candidatura. 

En cas que quedin vacants la totalitat dels membres de la Junta de Govern, es constituirà una Comissió Electoral de con-
formitat amb el que estableix l’article 39è. 

La Comissió Electoral es constitueix i es reuneix de forma ordinària a partir del moment en què es convoquen eleccions.
En la primera reunió nomenen, entre els seus membres, un president i un secretari. 

Perquè puguin adoptar vàlidament els acords cal la concurrència de la majoria dels membres que la integren.

La Comissió Electoral vetlla per la legalitat i el funcionament democràtic de les eleccions, i en especial, pel principi d’igualtat
de totes les candidatures. Les seves funcions són:
a) Proclamar les candidatures que reuneixin els requisits assenyalats en aquests Estatuts i motivar les exclusions. 
b) Desenvolupar i interpretar les normes estatutàries sobre les eleccions als membres de la Junta de Govern.
c) Resoldre les reclamacions suscitades en el marc de les eleccions.
d) Constituir-se en Mesa Electoral, realitzar i supervisar l’escrutini el dia de les eleccions i proclamar els resultats electorals. 
e) Facilitar l’exercici del dret de vot a aquelles persones amb especial dificultat. 

La Junta de Govern dota la Comissió Electoral dels recursos econòmics necessaris per dur a terme les seves funcions.

Capítol segon: cens electoral i convocatòria

Tenen dret a sufragi els/les col·legiats/des a partir dels tres mesos següents a la seva data d’incorporació al Col·legi, que
en el moment de la votació no tinguin obert cap procediment per impagament de quotes col·legials segons el que disposa
l’article 14è dels presents Estatuts.

En el cens electoral hi consta el nom, cognoms, número de col·legiat/ada i la mesa de votació en la qual pot exercir el seu
dret a vot. L’adscripció d’un/a col·legiat/ada a una mesa de votació ve determinada per l’adreça de comunicació preferent
que hagi indicat al Col·legi.

La llista de col·legiats/des amb dret de vot s’exposa fins la data límit per a la presentació de les candidatures. Es poden
presentar reclamacions o sol·licitar rectificacions del cens electoral fins a cinc dies posteriors a l’expiració del termini anterior.
La Comissió Electoral les resol i les notifica en el termini de cinc dies.

Les eleccions per renovar els membres de la Junta de Govern tenen lloc cada 4 anys al mes d’abril o de maig. 

La convocatòria d’eleccions s’anuncia, com a mínim, amb 40 dies d’antelació a la data en què aquestes s’han de celebrar. 
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Article 59. 
Contingut de la convocatòria

Article 60.
Candidatures

Article 61.
Presentació de les candidatures

Article 62. 
Proclamació de candidats/es

Article 63.
Campanya electoral

Article 64.
Mesa Electoral

La convocatòria d’eleccions recull el següent contingut:
a) Lloc i data de publicació de les llistes del cens electoral.
b) Membres objecte d’elecció i requisits exigits per poder aspirar a cadascun.
c) Termini i lloc de presentació de les candidatures.
d) Dia, hora i lloc de celebració de les eleccions.
e) Hora en què es tancaran les urnes i hora i lloc on començarà l’escrutini.
La convocatòria es notifica per escrit o per mitjà de correu electrònic a totes les persones col·legiades, segons l’opció
escollida per rebre la correspondència del Col·legi.

Capítol tercer: candidatures

Els/les col·legiats/des amb dret de vot poden presentar candidatures pels càrrecs de degà/ana, vicedegà/ana, vocal presi-
dents/es de cadascuna de les delegacions territorials o per qualsevol dels 10 vocals.

Poden ser persones candidates tots els electors que compleixin els requisits establerts a l’article 37. Cada col·legiat/da
amb dret a vot pot presentar-se a la seva candidatura a un únic càrrec.

Les candidatures poden ésser individuals o bé conjuntes per a tots els càrrecs objecte d’elecció, i han de ser signades, com
a mínim, per vint-i-cinc col·legiats. Són vàlides les signatures dels mateixos aspirants. Els col·legiats que es presenten als
càrrecs de vocal president/a de Girona, de Lleida i de Tarragona han de complir també el requisit que, com a mínim, cinc
de les vint-i-cinc signatures de suport corresponguin a col·legiats adscrits en la delegació territorial corresponent. 

Les candidatures es presenten a la seu del Col·legi amb vint-i-un dies naturals d’antelació, com a mínim, respecte el dia
de celebració de les eleccions. 

La Comissió Electoral, l’endemà del dia d’acabament del termini de presentació de candidatures, proclama candidats/tes
aquells/es col·legiats/des que reuneixen els requisits exigits en aquests Estatuts. 

En cas que només hi hagi una única candidatura o quan es presenti un/a únic/a col·legiat/ada per a un càrrec, es proclamen
electes, i es convoquen eleccions per a la resta de càrrecs.

La resolució es pot impugnar davant la mateixa comissió en el termini de dos dies des de la notificació de la persona inte-
ressada, i es resol i es notifica en el mateix termini.

Capítol quart: campanya electoral

La campanya electoral s’inicia el dia en què la Comissió Electoral proclama els candidats i finalitza el dia abans que es re-
alitzin les votacions.

Els candidats proclamats podran realitzar, al seu càrrec, les activitats de campanya electoral ajustades a l’Ordenament
Jurídic. No obstant, no poden fer servir, als efectes anteriors, mitjans materials ni personals del Col·legi, amb excepció de
les sales del Col·legi per fer-hi reunions o altres actes relacionats amb la campanya electoral.

Els candidats poden sol·licitar al Col·legi una còpia del cens electoral així com les dades de contacte dels col·legiats/des, d’acord amb
la legislació vigent. L’ús per part dels candidats d’aquestes dades queda estrictament limitat a la concreta campanya electoral.

El Col·legi envia el programa de les candidatures i el penja a la web, un cop la comissió hagi comprovat la veracitat del
seu contingut i la seva adequació als estàndards ètics.

Capítol cinquè: procediment electoral

La Comissió Electoral, constituïda en Mesa Electoral, presideix l’acte de la votació i l’escrutini. El dia abans de la celebració
de les eleccions o bé el mateix dia fixat per a la seva celebració, la Mesa Electoral designa dos dels seus membres per ca-
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Article 65.
Paperetes de vot

Article 66.
Exercici del dret de vot

Article 67.
Emissió de vot per correu

Article 68.
Votació presencial

Article 69.
Jornada electoral

dascuna de les Meses de votació de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Els membres designats es personen el dia, a l’hora
i al lloc indicat a fi i a efectes de constituir la Mesa de votació. 

En cadascuna de les Meses de Votació es nomena un/a president/a i un/a Secretari/a entre els membres de la Comissió Elec-
toral. Actua com a president/a el/la vocal president/a de la delegació territorial corresponent. En el cas de la mesa de
votació de Barcelona, el/la president/a és el vocal de la Junta. Actuen com a secretaris/ies els vocals del CNEP.

En cas que la Comissió Electoral acordi crear una nova Mesa de votació, la mateixa Comissió designa un col·legiat per a
que actuï com a President i un membre del CNEP per a que actuï com a secretari/a. Aquests col·legiats no queden inclosos
en la Comissió Electoral. 

Cada candidatura pot designar una persona interventora, amb veu però sense vot, per a cada Mesa de votació. Les persones
interventores poden integrar-se en la Mesa Electoral en el moment de l’escrutini. 

Les paperetes de vot han de tenir les mateixes característiques. La Comissió Electoral edita un mínim de paperetes, que és
el mateix per a totes les candidatures. Les paperetes editades per la Comissió Electoral es posen a disposició de les candi-
datures. En aquells casos en què les candidatures vulguin disposar d’un nombre de paperetes superior, poden sol·licitar a
la Comissió Electoral l’edició de més exemplars, que en tot cas aniran a càrrec de la candidatura que ho hagi sol·licitat.
La Comissió Electoral tramet a totes les persones electores un exemplar de les paperetes de cada candidat/a o candidatura,
una altra sense el nom dels/de les candidats/es i els dos sobres establerts en l’article 67 a fi de facilitar el vot per correu.

L’exercici del dret de vot per part dels electors és personal, secret, lliure i directe. No s’admet el vot per delegació. El vot
pot ser emès presencialment o per correu.

La Junta de Govern facilita l’exercici del dret de vot, el qual es pot dur a terme per mitjans electrònics, sempre que es
disposin dels mitjans adients. En tot cas, aquest mitjà de votació ha de permetre acreditar la identitat del/de la col·legiat/ada
i la inalterabilitat del contingut del missatge, així com el caràcter personal, indelegable, lliure i secret del sufragi emès te-
lemàticament. La Junta de Govern estableix el procediment de votació per evitar la duplicitat de vots.

La votació per correu es realitza de la manera següent:
a) Introduint en un sobre la papereta de votació escollida.
b) Introduint l’anterior sobre en un sobre més gran, juntament amb la fotocòpia per ambdues cares d’un document que

acrediti la identitat del remitent. A la solapa del sobre es fan constar les dades del/de la col·legiat/ada i aquest/a ha de
signar el sobre encreuant la solapa, a fi de garantir-ne la integritat.

c) Enviant el segon sobre per correu certificat a l’atenció del/de la president/a de la Mesa Electoral amb la indicació
següent: “per a les eleccions del Col·legi d’Economistes de Catalunya que es duran a terme a ....., el dia....”.

Un cop tancades les urnes i abans de realitzar l’escrutini, la mesa electoral obre les cartes que contenen el vot per correu
i verifica que s’acompleixen els requisits de l’article anterior. A continuació, la mesa electoral consulta en el llistat de votants
si els remitents han votat personalment el dia de les eleccions. El vot presencial anul·la el vot emès per correu, que es des-
trueix sense obrir-lo. En cas de duplicitat de vots per correu es destrueixen tots dos vots i es computen com a vot nul.

Només es computen els vots emesos per correu certificat que compleixin els requisits establerts en el paràgraf anterior i
que tinguin entrada a la seu del Col·legi abans de començar l’escrutini.

Després de les anteriors comprovacions, la Mesa Electoral introdueix el sobre que conté el vot a l’urna de votació.

El col·legiat/ada pot votar presencialment en qualsevol de les meses de votació del Col·legi, segons el cens electoral on hi
consti adscrit.

La mesa de votació comprova que el/la col·legiat/ada està inclòs en el cens electoral i sol·licita un document que acrediti
la seva identitat. A continuació, la mesa introdueix el sobre que conté la papereta en l’urna corresponent.

La votació es realitza en tot cas en un dia laborable. L’horari de votació en totes les meses té una durada mínima de 8 hores.

La votació a la seu es du a terme entre les 9:00 i les 21:00.

A la resta de meses de votació es vota entre les 9:00 i fins les 19:00, a fi i efecte de traslladar les urnes a la seu de
Barcelona, juntament amb l’acta de la sessió per incorporar-la a l’acta de la Mesa Electoral.
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Article 70.
Escrutini

Article 71.
Nul·litat dels vots

Article 72.
Presa de possessió dels/de 

les membres de la Junta

Article 73.
Nomenament 

de col·legiats/des d’honor 
i de mèrit

Les meses de votació han de segellar les urnes de tal manera que només hi hagi una obertura per a l’emissió del vot.

El/la president/a de la mesa de votació declara l’inici de la votació i el seu acabament a l’hora prevista. Al mateix temps,
tanca les portes de la sala de votació a fi que puguin votar els/les col·legiats/des que es trobin dins. 

Les meses de votació voten en darrer lloc. Als llocs de votació, s’ha de disposar d’un nombre suficient de paperetes de totes
les candidatures així com paperetes en blanc.

Un cop finalitzada la votació, integrats els vots dipositats a les urnes ubicades a les delegacions territorials i els vots re-
buts per correu, La Mesa Electoral procedeix tot seguit a l’escrutini, en el transcurs del qual es llegeixen en veu alta totes
les paperetes.

Finalitzat l’escrutini, el/la secretari/ària de la Mesa Electoral estén l’acta del resultat, que es signa per tots els membres de
la comissió. A continuació, la Mesa en proclama els resultats i seguidament el/la degà/ana proclama electes els/les candi-
dats/tes que hagin obtingut, per a cada vacant, el major nombre de vots.

En el cas d’empat, s’entén que ha estat elegit el/la col·legiat/ada més antic/iga. Quan l’empat es produeix per al càrrec
de degà/ana cal fer una nova votació entre els/les candidats/es amb el mateix nombre de vots en el termini de vuit
dies.

Els candidats i els interventors de cada candidatura poden fer constar en l’acta qualsevol observació que considerin oportuna
en relació amb el desenvolupament de les eleccions i poden interposar recurs contra el resultat electoral en el termini de
cinc dies naturals posteriors al de l’elecció.

Són nul·les les paperetes que continguin expressions alienes al contingut de la votació.

Són parcialment nul·les les paperetes que, en votar a favor d’un/a determinat/ada membre, ho facin proposant el
nom d’una persona que no sigui candidat/a o que ho sigui per un altre càrrec i quan es proposi un nombre de can-
didats/es superior als elegibles. La papereta és vàlida respecte al vot per als altres càrrecs que no tinguin els
defectes esmentats.

Les paperetes que s’hagin omplert parcialment són vàlides per als càrrecs i les persones correctament expressats, sempre
que reuneixin per a aquests tots els requisits.

Capítol sisè: presa de possessió

La Junta de Govern pren possessió en un acte públic, en el termini de deu dies naturals posteriors al de la celebració de
les eleccions, o, si escau, des del dia en què es consideri desestimat recurs en contra del resultat de l’escrutini, sense
perjudici de la presentació dels recursos corresponents.

Un cop constituïda la nova Junta de Govern es comunica aquesta circumstància a la Generalitat de Catalunya, indicant la
seva composició i els requisits legals establerts.

Títol VI. DELS MEMBRES D’HONOR I DE MÈRIT

La Junta de Govern, en acord pres per majoria absoluta, pot designar col·legiat/ada de mèrit aquell col·legiat/ada que con-
sideri, a fi de reconèixer els seus eminents serveis al Col·legi o a la professió o per reconèixer la seva tasca en el desenvo-
lupament de la ciència econòmica.

Igualment, la Junta de Govern, en acord pres per majoria absoluta, pot designar col·legiat/ada d’honor aquella persona
que, sense reunir els requisits per ésser col·legiat/ada en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, es troba en la situació ex-
posada en el paràgraf anterior.

La designació de col·legiat/ada de mèrit i/o d’honor no comporta altres drets que no siguin honorífics.

Per acord de Junta, es pot concedir altres premis de reconeixement així com altres guardons quan així es consideri.
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Article 74.
Finalitats

Article 75.
Composició

Article 76.
Estructura de les comissions

Article 77.
Composició

Article 78.
Funcions

Títol VII. DE LES COMISSIONS COL·LEGIALS

Capítol primer: Comissions de Treball

Les Comissions de Treball del Col·legi, creades d’acord amb l’article 44.9, tenen per finalitat l’estudi de la problemàtica
professional en cada un dels seus diferents vessants i especialitzacions i la coordinació dels col·legiats/des que des-
envolupen la seva activitat en cada una de les especialitats esmentades anteriorment. Per a l’acompliment de les fi-
nalitats regulades a l’article 5.16 dels presents Estatuts, la Junta de Govern pot delegar funcions en les comissions
col·legials.

Com a funció complementària correspon a les comissions l’organització de conferències i altres actes de divulgació
i activitats de formació i reciclatge dels coneixements professionals en els nivells pràctic i teòric, dirigides als seus
membres.

Igualment, les Comissions de Treball poden participar en l’ens del Col·legi encarregat de la formació permanent i especia-
litzada en els seus respectius àmbits d’especialització.

Les Comissions de Treball són obertes a tots els col·legiats/des que ho sol·licitin per escrit a la Secretaria del Col·legi, els
quals poden participar en qualsevol de les activitats que aquestes duguin a terme. Els membres de les comissions poden
causar baixa si no compleixen les obligacions inherents a la participació activa en la comissió respectiva. Contra l’acord de
baixa, la persona afectada pot presentar recurs davant la Junta de Govern.

Les Comissions de Treball són presidides pel degà/ana o per un/a membre de la Junta de Govern.

Cada comissió es dota de l’estructura que lliurement fixa, entesa sempre aquesta com a òrgan de gestió. El/la vicepresident/a
s’elegeix entre els seus membres i les seves funcions principals són servir de canal de comunicació amb la Junta de Govern
i dinamitzar les activitats de la comissió.

El/la vicepresident/a, amb coneixement del/de la president/a, presenta i, si escau, defensa, davant la Junta de Govern els
informes i les conclusions que la comissió consideri.

Capítol segon: comissions territorials

A cada delegació territorial es constitueix una comissió territorial formada per un/a president/a, un/a vicepresident/a i el
número de vocals que el president consideri.

És el president/a el/la vocal president/a elegit d’acord amb el que estableix el Títol V dels presents Estatuts.

És el vicepresident/a un/a col·legiat/ada que no formi part de la Junta de Govern i que tingui la seva residència habitual a
la delegació territorial corresponent. 

El/la vicepresident/a és escollit democràticament entre totes aquelles persones que acompleixin els requisits anteriors i
manifestin la seva disponibilitat al president/a de la comissió.

Poden ser vocals de la comissió territorial aquells/es col·legiats/des que tinguin la seva residència habitual a la delegació
territorial corresponent i manifestin la seva disponibilitat. Els vocals són nomenats a elecció del/de la vocal president/a de
la Comissió Col·legial.

Les comissions territorials tenen com a finalitat promoure l’activitat corporativa del Col·legi, de conformitat amb l’article 5
dels presents Estatuts, a cadascuna de les delegacions territorials.

Correspon al vicepresident/a la realització de les funcions que li encomana el president/a i la representació d’aquest/a en
la Comissió territorial en casos de malaltia, absència o vacant.

Corresponen als vocals les funcions que els delegui el/la president/a o el/la vicepresident/a, per una desenvolupament
eficaç de la comissió territorial.
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Article 79.
Finalitats i composició

Article 80.
Estructura

Article 81.
Àmbit d’aplicació

Article 82. 
Òrgans competents 

per sancionar i procediment
sancionador

Article 83. 
Sancions a membres de la

Junta de Govern

Article 84.
Adopció de sancions 

per infraccions molt greus

Article 85.
Classificació de les infraccions

Títol VIII. DEL COMITÈ DE NORMATIVA I ÈTICA
PROFESSIONAL

El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) té per finalitat l’estudi del desenvolupament de les diferents normes, princi-
palment de caràcter ètic i de conducta professional, de compliment obligat en els diferents vessants i especialitats de la professió.
Igualment, el CNEP entén de les tramitacions dels expedients disciplinaris i de les sol·licituds d’empara. El Comitè és constituït
per dos representants de cadascuna de les comissions col·legials existents, que tenen la consideració de vocals, i és presidit per
un/a col·legiat/ada, designat/ada per la Junta de Govern, que gaudeix de prestigi professional i de vàlua reconeguda.

El Comitè de Normativa i Ètica Professional es dota de l’estructura que lliurement fixa per mitjà d’un Reglament, el qual
ha de ser presentat a la Junta de Govern per a la seva aprovació de conformitat amb el que disposa l’article 42è dels
presents Estatuts.

El Reglament del CNEP regula també la composició i el funcionament del Comitè Executiu, integrat en el seu si, format pel
seu president/a, els/les seu/seves vicepresidents/es i per un/a vocal en representació de cadascuna de les delegacions territorials. 

Títol IX. DE LA JURISDICCIÓ DISCIPLINÀRIA

Capítol primer: disposicions generals

Independentment que puguin incórrer en altres responsabilitats, les persones col·legiades i les societats professionals estan
subjectes a la facultat disciplinària del Col·legi per aquells actes o omissions previstos com a infraccions en aquests Estatuts.

La imposició de tota sanció prevista en els presents Estatuts resta sotmesa als principis de legalitat, irretroactivitat, tipicitat,
proporcionalitat i no concurrència de sancions.

La imposició de tota sanció estatutària s’ha d’haver dictat en el marc d’un expedient previ, seguint les normes establertes
a l’efecte en el Reglament disciplinari del Col·legi. En la tramitació d’aquest expedient s’han de garantir els principis de pre-
sumpció d’innocència, d’audiència a la persona afectada i de motivació de la resolució final.

Són aplicables al procediment sancionador estatutari les previsions sobre potestat sancionadora de la legislació de règim
jurídic i procediment administratiu.

El Reglament Disciplinari regula el procediment per instruir i sancionar les infraccions contemplades en aquests Estatuts.
En qualsevol cas, les infraccions col·legials es tramiten per un procediment abreujat.

L’exercici de la facultat disciplinària correspon a la Junta de Govern, en base a la proposta de resolució elaborada pel
Comitè de Normativa i Ètica Professional. El Comitè elegeix per a cada expedient tres dels seus membres, per actuar de
ponents en la instrucció de l’expedient.

Si l’acord de sanció es refereix a algun dels seus membres, l’afectat no pot prendre part en les deliberacions ni en les
votacions.

L’acord d’inhabilitació per infraccions molt greus es pren exclusivament per la Junta de Govern per mitjà de votació secreta
i amb la conformitat de les dues terceres parts dels seus membres.

A aquesta sessió estan obligats a assistir tots els components de la Junta de Govern. El membre que, sense causa justificada,
no hi concorri, deixa de pertànyer a l’òrgan rector del Col·legi i no pot ésser nomenat de nou en l’elecció que es faci per
cobrir la seva vacant, de conformitat amb el que estableix l’article 39 dels presents Estatuts.

Les infraccions que comporten sancions disciplinàries poden tenir el seu origen en l’incompliment dels deures propis de l’e-
xercici professional o bé en l’incompliment de les normes col·legials.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas, d’acord
amb el principis generals establerts per a la potestat sancionadora en la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.
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Article 86.
Infraccions professionals

molt greus

Article 87.
Infraccions professionals

greus

Article 88.
Infraccions professionals lleus

Article 89.
Quadre de sancions 

per infraccions professionals

Article 90.
Infraccions col·legials 

molt greus

Capítol segon: de les infraccions professionals

Són infraccions professionals molt greus:
a) L’exercici d’una activitat professional regulada sense tenir el títol professional habilitant.
b) L’incompliment dels deures professionals quan d’això en resulti un perjudici greu per a les persones destinatàries del

servei del professional o per a terceres persones.
c) La vulneració del secret professional.
d) L’exercici de la professió que vulneri una resolució administrativa o judicial ferma d’inhabilitació professional, de declaració

d’incompatibilitat administrativa o professional o de conflicte d’interessos, o una disposició legal en què s’estableixi la
prohibició d’exercir.

e) La comissió de delictes amb dol, en qualsevol grau de participació, que es produeixin en l’exercici de la pro-
fessió.

f) L’exercici de la professió d’economista per qui no compleix l’obligació de col·legiació.
g) La contractació de no col·legiats/des, per desenvolupar, de forma habitual, funcions pròpies dels economistes.

Són infraccions professionals greus:
a) La vulneració de les normes essencials de l’exercici i la deontologia professionals.
b) L’incompliment dels deures professionals quan d’això en resulti un perjudici per a les persones destinatàries de la pres-

tació professional.
c) L’incompliment de l’obligació que tenen les persones col·legiades de comunicar els supòsits d’intrusisme professional

dels quals en siguin coneixedores.
d) L’incompliment del deure d’assegurança, en els casos en què sigui obligatòria.
e) L’incompliment del deure de prestació obligatòria establert per aquesta llei o per les normes que així ho disposin, llevat

de l’acreditació de causa justificada que faci impossible la prestació del servei, després d’haver estat requerida degu-
dament.

f) Els actes que tinguin la consideració de competència deslleial d’acord amb el que estableixin les lleis.
g) Les actuacions professionals que vulnerin els principis constitucionals i internacionals d’igualtat i de no-discriminació.

És infracció professional lleu la vulneració de qualsevol norma que reguli l’activitat professional, sempre que no sigui una
infracció greu o molt greu.

1. Les infraccions molt greus poden ésser objecte de les sancions següents:
a) Inhabilitació professional no superior a cinc anys.
b) Multa d’entre 5.001 euros i 50.000 euros.

2. Les infraccions greus poden ésser objecte de les sancions següents:
a) Inhabilitació professional no superior a un any.
b) Multa d’entre 1.001 euros i 5.000 euros.

3. Les infraccions lleus poden ésser objecte de les sancions següents:
a) Amonestació.
b) Multa d’una quantitat no superior a 1.000 euros.

4. Com a sanció complementària també es pot imposar l’obligació de fer activitats de formació professional o deontològica
si la infracció s’ha produït a causa de l’incompliment de deures que afectin l’exercici o la deontologia professionals.

5. Si la persona que ha comès una infracció n’ha obtingut un guany econòmic, es pot afegir a la sanció que es-
tableix aquest article una quantia addicional fins a l’import del profit que n’hagi obtingut el professional o la
professional.

Capítol tercer: de les infraccions col·legials

Són infraccions col·legials molt greus:
a) L’incompliment molt greu d’obligacions establertes per les lleis, pels Estatuts o per altres normes col·legials.
b) L’incompliment molt greu d’acords o decisions adoptats per òrgans del Col·legi.
c) L’atemptat contra la dignitat i l’honor dels companys/es que constitueixen la Junta de Govern, o el/la president/a del

CNEP, quan aquests actuïn en l’exercici de les seves funcions i contra la d’altres companys amb motiu de l’exercici pro-
fessional.

e) La reiteració d’infraccions greus.
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Article 91.
Infraccions col·legials greus

Article 92.
Infraccions col·legials lleus

Article 93. 
Quadre de sancions 

per infraccions col·legials

Article 94.
Notificació als afectats

Article 95.
Inscripció als expedients

Article 96.
Publicitat de les sancions

Article 97.
Prescripcions

Són infraccions col·legials greus:
a) L’incompliment greu d’obligacions establertes per les lleis, pels Estatuts o per altres normes col·legials, sempre que no

constitueixin infracció molt greu.
b) L’incompliment greu d’acords o decisions adoptats per òrgans del Col·legi, sempre que no constitueixin infracció molt

greu.
c) La falta de respecte envers els components de la Junta de Govern o el/la president/a del CNEP, quan aquests actuïn en l’e-

xercici de les seves funcions i contra la d’altres companys/es amb motiu de l’exercici professional.
d) La reiteració d’infraccions lleus.

Són infraccions col·legials lleus:
a) La falta de respecte als membres de la Junta de Govern o al president/a del CNEP, quan aquests/es actuïn en l’exercici

de les seves funcions i contra la d’altres companys/es amb motiu de l’exercici professional, en el cas que no constitueixi
una infracció greu o molt greu.

b) L’incompliment lleu de les obligacions establertes per les lleis, pels Estatuts o per altres normes col·legials, sempre que
no constitueixin infracció greu.

c) Els apartats enumerats en l’article anterior si no tenen entitat suficient per ser considerats greus.

Les sancions per infraccions col·legials poden consistir en l’amonestació, la multa o l’expulsió, i es regulen d’acord amb els
criteris següents:
a) La quantia de les multes no pot excedir l’import que disposa l’article 89è.
b) La sanció d’expulsió només es pot imposar per reiteració en la comissió de les infraccions molt greus a què fan referència

els apartats a i b de l’article 87è i sempre s’ha de tenir en compte el dret de la persona sancionada a sol·licitar la reha-
bilitació. La sanció d’expulsió només és executiva si la resolució que la imposa posa fi a la via administrativa.

Capítol quart: disposicions finals

La Secretaria de la Junta de Govern notifica les imposicions de sancions. Les resolucions sancionadores són susceptibles
de recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern del Col·legi, així com davant dels Tribunals que correspongui,
d’acord amb la normativa vigent.

Les sancions o correccions disciplinàries que els tribunals ordinaris imposen als col·legiats/des es fan constar en els expe-
dients personals d’aquests, excepte en aquells supòsits excepcionals degudament justificats per la Junta de Govern.

Les sancions disciplinàries es fan constar en l’expedient de la persona col·legiada.

Les sancions disciplinàries s’inscriuen en l’expedient de la persona col·legiada un cop siguin fermes per via administrativa,
i les sancions greus i molt greus s’han de fer públiques pel mitjà que la Junta de Govern consideri oportú.

La resolució en la qual s’estableixi l’acord de sanció de suspensió de l’exercici de la professió o d’expulsió del Col·legi s’ha
de comunicar al Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya.

a) Prescripció de les infraccions:

Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus prescriuen al cap de dos anys i les lleus prescriuen
al cap d’un any, a comptar d’ençà del dia en què la infracció es va cometre. La prescripció queda interrompuda per
l’inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador. El termini de prescripció es torna a
iniciar si l’expedient sancionador ha estat aturat durant un mes per una causa no imputable a la presumpta persona
infractora.

b) Prescripció de les sancions

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys d’haver estat imposades, les sancions per faltes
greus prescriuen al cap de dos anys i les sancions per faltes lleus prescriuen al cap d’un any. Les sancions que comporten
una inhabilitació professional per un període igual o superior a tres anys prescriuen un cop transcorregut el termini pel qual
van ésser imposades. Els terminis de prescripció de les sancions es comencen a comptar a partir de l’endemà del dia en
què esdevingui ferma la resolució que les imposa.
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Article 98.
Rehabilitació

Article 99.
Recursos ordinaris

Article 100.
Recursos Extraordinaris

Article 101.
El patrimoni col·legial

Article 102.
Finançament de les delegacions

territorials 

Article 103.
Auditoria dels estats 

financers i comptables

Article 104.
Informació comptable

Els sancionats poden demanar d’ésser rehabilitats amb la consegüent cancel·lació de la nota del seu expedient personal
en els terminis següents, a comptar des del compliment de la sanció:

1. Als sis mesos, en cas d’infracció lleu.
2. Als dos anys, si la infracció és greu.
3. Als quatre anys, si la infracció ha estat molt greu.
4. Cinc anys, si la sanció ha consistit en l’expulsió.

La rehabilitació se sol·licita a la Junta de Govern del Col·legi. En el darrer cas l’interessat ha d’aportar proves de la rectificació
de conducta a fi que puguin ser apreciades ponderadament pels companys/es que l’han de judicar en qualsevol dels tràmits
de l’àmbit corporatiu. 

Els tràmits de la rehabilitació es duen a terme de conformitat amb el que estableix el Reglament Disciplinari i són susceptibles
dels mateixos recursos.

Igualment, la Junta de Govern del Col·legi ha de trametre al Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya còpia
de la resolució dels acords presos en els expedients de rehabilitació.

Títol X. DELS RECURSOS ECONÒMICS

Constitueixen recursos ordinaris del Col·legi:
1. Els rendiments de qualsevol naturalesa que poden produir els béns o els drets que integren el patrimoni col·legial.
2. Els drets d’incorporació al Col·legi.
3. Els drets pels informes que presenti la Junta de Govern i les regulacions d’honoraris judicials i extrajudicials, així com els

dictàmens o resolucions que se li sol·licitin.
4. L’import de les quotes ordinàries i extraordinàries, derrames i pòlisses col·legials.
5. Els drets per expedició de certificats.
6. Els imports per les prestacions de serveis que no estiguin coberts per la quota col·legial.
7. Qualsevol altre concepte que escaigui legalment.

Constitueixen els recursos extraordinaris del Col·legi:
1. Les subvencions o els donatius concedits per l’Estat, les corporacions oficials, les entitats o els particulars.
2. Els béns mobles de tota mena que per herència o per un altre títol passin a formar part del patrimoni corporatiu.
3. Les quantitats que per qualsevol concepte correspongui de percebre al Col·legi quan administri, en compliment d’algun

encàrrec temporal o perpetu, cultural o benèfic, uns béns o unes rendes determinats.
4. Qualsevol altre concepte que escaigui legalment.

El patrimoni col·legial és administrat per la Junta de Govern. El/la secretari/ària exerceix les funcions d’ordenador de pa-
gaments, les ordres del qual són executades pel tresorer/a i intervingudes per l’interventor/a.

Les delegacions territorials gaudeixen dels recursos econòmics i humans adients amb les activitats col·legials que duen a
terme. A cada delegació, els/les vocals presidents/es autoritzen les despeses i n’efectuen el pagament.

Anteriorment a la celebració de l’Assemblea ordinària, la Junta de Govern sotmet a auditoria els estats financers i comptables
del Col·legi a fi de garantir que aquests siguin fidedignes.

L’auditoria es realitza per economistes auditors o societats professionals d’auditoria. En ambdós casos han d’estar inscrits
al ROAC com a exercents i ser membres del REA.

Els comptes del Col·legi poden ésser examinats dins del període comprès entre la convocatòria i els dos dies anteriors al
dia assenyalat per a la tinguda de la primera Assemblea ordinària de l'any. 

Els col·legiats/des poden formular, abans de l’Assemblea, petició concreta i precisa sobre qualsevol dada relativa a l’exercici
econòmic. 
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Article 105.
Contractació

Article 106.
Modificació dels Estatuts

Article 107.
Procediment de modificació

dels Estatuts

Article 108.
Fusió amb altres Col·legis

Article 109.
Segregació

Article 110.
Causes de dissolució 

del Col·legi 

Títol XI. DEL PERSONAL

La Junta de Govern contracta el personal administratiu, fixa les condicions laborals i li assigna les seves funcions.
El personal tècnic es contracta per concurs, el qual es resol d’acord amb:
1. La preferència dels col·legiats/des damunt els concursants que no ho siguin, en igualtat de condicions.
2. La consideració, com a mèrit, de pertànyer a la plantilla administrativa.

Títol XII. DEL PROCEDIMENT PER A LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS

Els presents Estatuts es poden substituir o modificar seguint el procediment establert, en virtut de la potestat d’autoorga-
nització de què gaudeix el Col·legi, d’acord amb la legislació vigent.

L’aprovació o modificació dels Estatuts s’ajusta al següent procediment:
a) El procediment s’inicia per acord de l’Assemblea General o per acord de la Junta de Govern, ordenant l’estudi d’una

proposta i l’elaboració del document inicial.
b) La proposta de modificació ha de contenir un preàmbul i un articulat ordenat per matèries.
c) La proposta és aprovada per la Junta de Govern i se sotmet a informació pública col·legial durant un termini no inferior

a un mes perquè les persones col·legiades puguin conèixer la documentació i formular les al·legacions, suggeriments o
esmenes que considerin convenients.

d) Acabat el període d’informació pública, la Junta de Govern informa motivadament les persones col·legiades les al·le-
gacions que han estat acceptades i les que no, adjuntant el text definitiu que es presenta a l’Assemblea.

e) El document final es presenta, en el termini màxim de tres mesos, a l’Assemblea extraordinària per a la seva aprovació definitiva.

El document aprovat per l’Assemblea es presenta al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya perquè qualifiqui
l’adequació a la legalitat, dipositi la inscripció en el Registre de Col·legis Professionals i ordeni la seva publicació en el DOGC.

Els Estatuts entren en vigor a l’endemà de la seva publicació.

Títol XIII. DEL PROCEDIMENT PER DUR A TERME 
LA FUSIÓ O SEGREGACIÓ

L’acord de fusió del Col·legi amb un o més col·legis professionals de diferent professió s’adopta per l’Assemblea extraor-
dinària d’ambdós col·legis, per majoria simple de vots dels assistents i s’aprova amb informe previ del consell de col·legis
corresponent, per mitjà d’un decret del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Per iniciar el procediment de segregació del Col·legi cal petició prèvia adreçada a la Junta de Govern del Col·legi de la meitat
més un de les persones col·legiades residents en l’àmbit territorial per al qual es prevegi la ubicació del nou Col·legi pro-
cedent de la segregació.
L’acord de segregació s’adopta per Assemblea extraordinària per majoria simple de vots dels assistents i s’aprova amb in-
forme previ del consell de col·legis corresponent, per mitjà d’un decret del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Títol XIV. DEL PROCEDIMENT I RÈGIM DE LIQUIDACIÓ

Són causes legals de dissolució del Col·legi les següents:
a) La pèrdua dels requisits legals necessaris perquè la professió tingui caràcter col·legial.
b) La baixa de les persones col·legiades, si el nombre d’aquestes queda reduït a un nombre inferior al de les persones ne-

cessàries per a proveir tots les càrrecs de l’òrgan de govern, d’acord amb els Estatuts. 
c) La fusió mitjançant la constitució d’un nou Col·legi Professional o l’absorció per un altre Col·legi. 
d) L’escissió mitjançant divisió. 
Tanmateix, és causa de dissolució del Col·legi la voluntat dels col·legiats, expressada en la forma que es descriu a l’article següent.
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Article 111.
Procediment de dissolució 

del Col·legi

Disposicions 
addicionals

Disposició final

Disposició derogatòria

La dissolució del Col·legi té lloc per alguna de les causes previstes en l’article anterior. 

Al apreciar alguna de les causes descrites anteriorment, la Junta de Govern convoca Assemblea Extraordinària del Col·legiats
en els termes de l’article 27 d’aquests Estatuts, on consta, com a mínim, el següent ordre del dia:
a) Dissolució i liquidació del Col·legi.
b) Constitució de comissió per la liquidació patrimonial.

L’acord de dissolució i liquidació s’adopta per Assemblea Extraordinària de Col·legiats, amb el vot favorable de la majoria
absoluta de les persones col·legiades.

El procediment de liquidació és destina a cobrir el passiu exigible del Col·legi, distribuint la resta entre les persones col·le-
giades. Excepte els casos de fusió, absorció i divisió, que s’estarà al que s’acordi. 

L’acord de dissolució està sotmès a l’aprovació per Decret del  Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Primera.- Quan s’escaigui, la Junta de Govern exercita les facultats que, d’acord amb la normativa reguladora del règim
jurídic dels col·legis professionals, corresponen als Consells de Col·legis de Catalunya.

Segona.- A la data d’aprovació d’aquests Estatuts, tenen la consideració d’especialitats professionals dels economistes l’au-
ditoria de comptes, l’administració concursal, l’assessorament fiscal i l’assessorament financer.

Tercera.- La Secció del Registre d’Economistes Auditors (REA) a Catalunya assumeix les funcions de la Comissió d’Auditors
del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Els seus òrgans de gestió venen determinats pel que estableixi el REA i la Junta
de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Quarta.- Les limitacions temporals per als càrrecs de la Junta de Govern començaran a regir a partir de les properes eleccions.

Cinquena.- La quantia de les sancions establertes per aquests Estatuts podrà ser actualitzada en funció de les modificacions
introduïdes a l’empara de la Disposició addicional primera de la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l’exercici de professions ti-
tulades i dels col·legis professionals.

Primera.- Els presents Estatuts entraran en vigor a l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Primera.- A l’entrada en vigor dels presents Estatuts queden derogats els anteriors Estatuts del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, aprovats el 12 de desembre de 1984.

Aquesta proposta de redactat va ser aprovada per la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya el
19 de maig de 2009 per elevar-la a exposició pública. Va ser redactada per la Comissió de Reforma dels Estatuts,
constituïda a l’efecte, la qual va ser presidida pel Sr. Joan B. Casas Onteniente i en què varen participar els següents
col·legiats: 

Antoni Argandoña Ramiz, president del Comitè de Normativa i Ètica Professional
Jordi Caballé Vilella, vocal de la Junta de Govern i president de la Comissió de Unió Europea
Montserrat Casanovas Ramón, secretària de la Junta de Govern i presidenta de la Comissió d’Ensenyament,
d’Economia i d’Empresa
Joan B. Casas Onteniente, degà i president de la Comissió d’Economia de la Salut
Xavier Doménech Ortí, membre de la Comissió de Concursal i Empreses en Crisi
Anton Gasol Magriñá, tresorer de la Junta de Govern
Esteve Gibert Utset, vocal president de Girona
Cristina Gil París, vicepresidenta de la Secció del REA a Catalunya
Arturo de las Heras Abás, membre de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat
Amadeo Ibarz Campo, vicepresident de la Comissió d’Emprenedoria i Creació d’Empreses
Soledad Moya Gutiérrez, membre de la Comissió de Comptabilitat
Carlos Puig de Travy, membre de la Secció del REA a Catalunya
Marta Roca Lamolla, vicepresidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat
Josep Maria Salas Puig, vicepresident de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat
Joan Sardà Ferrer, vicepresident de la Comissió d’Ensenyament, d’Economia i d’Empresa
Magda Solà Tey, vicepresidenta de la Comissió de Comptabilitat
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Entre la deuïbilitat en l’impost sobre societats de les retribucions
als administradors de societats mercantils i les mesures urgents
en matèria tributària, financera i concursal
Quan semblava que el tema de la despesa fiscal per la retribució
dels administradors estava clar i resolt, tant en el vessant mer-
cantil (estatuts socials) com en el vessant fiscal, la premsa es fa
ressò d’una sentència de la sala segona del Tribunal Suprem en
què s’establia la no-deduïbilitat fiscal de la retribució dels admi-
nistradors de les societats mercantils. No guanyem per ensurts.
S’obria un nou front de controvèrsia amb l’inspecció tributària,
ara que tot just començarà, entre d’altres, la de la documenta-
ció de les operacions vinculades. Tot seguit ho comentarem,
així com les modificacions tributàries del Reial Decret Llei
3/2009, de 27 de març (BOE 31-3-2009).

RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS

En síntesi la sentència del Tribunal Suprem ve a dir: la renu-
meració dels administradors només resulta deduïble quan
els estatuts hagin establert la seva quantia de manera de-
terminada o perfectament determinable.

Malgrat que la normativa fiscal referida en aquesta i en altres
sentències del TS era la de la Llei 61/1978, aquesta jurisprudèn-
cia va provocar la lògica inquietud entre els companys del sector
de l’assessoria i consultoria amb la temença que l’Administració
Tributària, per analogia, pretengués aplicar aquest criteri restric-
tiu amb la normativa vigent de l’Impost sobre Societats.

Amb aquesta confusió, el Departament d’Inspecció Financera i
Tributària de l’AEAT va sol·licitar opinió a la Direcció General de
Tributs, sobre la deduïbilitat en l’Impost sobre Societats de les
retribucions dels administradors de societats mercantils i la res-
posta va ser tranquil·litzadora, plena de sentit comú i que resu-
mim a continuació:
– La Llei 16/1978, és cert que establia com a condició perquè

una despesa fos deduïble, que sigui necessària. 
– Amb la normativa vigent una despesa serà deduïble si s’a-

compleixen els següents requisits:
1. Que sigui despesa segons criteri comptable.
2. Que estigui comptabilitzada en el compte de resultats.
3. Que la normativa vigent de l’Impost sobre Societats no

contingui un precepte específic que impedeixi la seva de-
duïbilitat fiscal.

– L’informe de la DGT analitza, en el cas de les retribucions dels
administradors, si s’acompleixen els 3 requisits anteriors, arri-
bant-se a la conclusió que si, deixant clar que si els estatuts
de la societat estableixen que el càrrec serà retribuït o
remunerat, no hi ha liberalitat, doncs amb la nova norma-
tiva de l’Impost sobre Societats fins i tot, al contrari que en
l’anterior, no s’exigeix que una despesa sigui obligatòria. N’hi
ha prou amb què sigui convenient, que estigui correlacionada
amb els ingressos.

En la mateixa línia que l’informe de la DGT, el Tribunal Económico
Administrativo Central, en una resolució del 18 de desembre de
2008, afirma que les retribucions abonades als administradors
són despesa deduïble si estan previstes en els estatuts socials,
d’acord amb l’article 130 de la Llei de Societats Anònimes, si
estan ben comptabilitzades i, si a més, són necessàries per a l’ob-
tenció dels ingressos.
– Per tant, la retribució dels administradors de les societats

mercantils serà despesa deduïble fiscalment quan els es-
tatus socials estableixin el caràcter remunerat del càrrec.

MODIFICACIONS TRIBUTÀRIES

Mitjançant el Reial Decret Llei 3/2009, de 27 de març, el Govern
central va aprovar una sèrie de normes que afecten regulacions
sectorials diverses, com la tributària, la financera i la concursal.
Les mesures en matèria tributària han consistit en:
– Modificar la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressu-

postos Generals de l’Estat per a l’any 2009, i en concret
s’ha modificat la Disposició Addicional Vint-i-setena, per
a modificar l’interès legal del diner i l’interès de demora,
des de l’1 d’abril fins el 31 de desembre de 2009:

2009
Des de l’1-01 Des de l’l-04

fins 31-03 fins 31-12

Interès de demora 7% 5%

Interès Legal 5,50% 4%

– Modificar la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques i de modi-
ficació parcial de les Lleis dels Impostos sobre Societats,
sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni:

Amb l’objecte de reafirmar una de les línies estratègiques d’im-
puls de l’economia i de transició a un patró de creixement
més productiu i competitiu, se suprimeix el límit temporal de la
deuïbilitat de determinades inversions en I+D+IT, dotant a
aquest tipus d’activitats de major seguretat en la planificació
dels projectes empresarials. Se salva així l’article 35 del RDL
4/2004, en l’apartat que regula dites deduccions.

– Modificar el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre socie-
tats aprovat pel RDL 4/2004, de 5 de març:

Es modifica la Disposició Transitòria Vint-i-unena de l’esmentat
Text Refós, en produir-se la supressió del mandat previst per a
l’últim semestre de l’any 2011 al Ministeri d’Economia i Hisenda,
per a la presentació al Govern d’un estudi relatiu a l’eficàcia de
les diferents ajudes i incentius a les activitats d’Investigació, Des-
envolupament i Innovació Tecnològica durant els anys 2007 a
2011, i, en el seu cas, l’adequació d’aquestes a les necessitats de
l’economia espanyola, respectant la normativa comunitària.

AUGMENT DEL LÍMIT EXEMPT DE LA OBLIGACIÓ D’APORTAR
GARANTIA EN LES SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT 
O FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

Una ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda publicat en el BOE
núm. 105, dijous 30 d’abril de 2008, ha augmentat el mínim
exempt de 6.000 e a 18.000 f de l’obligació d’aportar garantia
(aval), en el procediment de gestió i inspecció tributària quan se
sol·liciti l’ajornament o fraccionament de deutes tributaris gestionats
per l’AEAT i pels òrgans o organismes de l’Hisenda Pública Estatal.
L’Ordre EHA/1030/2009, de 23 d’abril, ha entrat en vigor el
dia 1 de maig de 2009 i s’aplicarà tant a deutes tributaris que
es trobin en període voluntari com en període executiu de pa-
gament, però no a les sol·licituds d’ajornament i fraccionament
en tramitació a la data d’entrada en vigor de l’esmentada Ordre.

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi
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Primer trimestre del 2009: el fons d’una llarga crisi?
Les dades disponibles permeten concloure que el primer trimes-
tre del 2009 ha estat pitjor del que apuntaven les previsions. La
conjuntura econòmica s’ha agreujat ostensiblement, reflectint-
se en la majoria dels indicadors. Tanmateix, sembla que els pri-
mers mesos del 2009 poden haver estat els més negatius de
l’actual etapa de crisi, és a dir, el punt més baix de l’actual cicle
econòmic. Hi ha indicis que el deteriorament de la situació eco-
nòmica continuarà, però d’una manera menys intensa que la
del primer trimestre, la qual cosa permet assenyalar que s’ha
deixat enrere la fase més aguda de la crisi. 

Certament, l’evolució mensual i trimestral estarà marcada per
taxes negatives en principi fins a la segona meitat del 2010, però
no seran tan desfavorables com ho han estat a començament
d’enguany, tal com apunten les estimacions dels diversos ex-
perts. No obstant això, tot apunta que la sortida de la crisi es re-
tardarà més del previst, atès l’ajustament que està patint la
construcció i la branca immobiliària, l’estat del sistema financer
i, en general, la conjuntura recessiva de l’economia. Això ha pro-
vocat una revisió a la baixa de les previsions econòmiques per als
propers mesos. 

En l’actualitat el context econòmic internacional segueix sent
força desfavorable, però el panorama palesa un canvi en la con-
fiança general de cara al futur immediat. S’estén l’opinió que
la crisi mundial ha tocat fons.

Segons un panel de 13 entitats expertes en conjuntura, l’eco-
nomia espanyola experimentarà l’any 2009 un descens d’un
3,0% de mitjana, per sota del retrocés d’un 7,4% del primer
trimestre, cosa que contrasta amb l’augment d’un 1,2% del
conjunt del 2008. Aquesta previsió està en línia amb les realit-
zades pel Banc d’Espanya i el Fons Monetari Internacional (FMI).
Val a dir que el mateix panel anterior estimava fa uns mesos
que el PIB estatal cauria el 2009 un 1,8%.

A Espanya la demanda interna experimentarà l’exercici 2009
una davallada d’un 5,0%, retrocés més acusat del previst al
principi d’enguany (al voltant del 3%). Aquesta previsió s’ex-
plica per la contracció del consum privat i, sobretot, de la inver-
sió. El primer patirà un descens d’un 3,6%, però, no obstant,
alguns indicadors semblen reflectir una estabilització en l’aguda
tendència baixista del consum, entre ells l’índex de confiança
del consumidor que podria haver tocat fons. 

Per la seva banda, la formació bruta de capital fix disminuirà
en el conjunt del 2009 un 13,9%, significativament per sobre
de la contracció del 3,0% de l’any passat. Dins d’aquesta dar-
rera, s’ha d’esmentar el fort retrocés previst en la inversió en
equipament –d’un 19,4%–, cosa que contrasta amb l’estanca-
ment del 2008, però que està en línia amb l’intens deteriora-
ment registrat en el primer trimestre d’enguany. D’altra banda,
la inversió en construcció experimentarà una caiguda d’un
12,5%. En aquest cas, s’ha de destacar la moderació en la inèrcia
descendent palesa en el primer trimestre, cosa que es justifica
pel dinamisme de la inversió en infraestructures i, també, per la
recuperació de la construcció d’habitatges de protecció oficial.
Això permetrà que la construcció no residencial pugui registrar
en l’exercici 2009 un cert creixement, mentre que la residencial
continuarà patint els efectes del procés d’ajustament dels últims
temps.

Des de la perspectiva de l’oferta, cal remarcar la caiguda brusca
de la indústria espanyola en els primers mesos del 2009, que,
fins i tot, ha estat superior a la dels mesos anteriors. El valor

afegit brut ha disminuït un 10,2%, l’índex de producció palesà
un descens superior al 20% i l’ús de la capacitat productiva ha
caigut fins a mínims històrics, en línia amb les contraccions de
les comandes i de l’ocupació. Les previsions per al global de l’e-
xercici apunten que la producció en termes reals experimentarà
una davallada d’un 16,0%. 

Val a dir, no obstant, que l’índex de confiança industrial ha re-
gistrat una millora en el passat mes d’abril. Per la seva banda,
la construcció ha experimentat una estabilització de la seva cai-
guda en el primer trimestre segons dades de valor afegit brut,
tot i que altres indicadors palesen la continuació en el procés
descendent dels darrers temps. Finalment, els serveis han acce-
lerat al principi del 2009 la seva tendència baixista, especial-
ment en el cas dels serveis de mercat.

Uns dels millors efectes de la crisi actual són la forta correcció
que està experimentat el dèficit per compte corrent i el descens
del dèficit comercial en el conjunt de l’Estat. 

En el primer trimestre aquest últim ha caigut gairebé un 38%
en termes reals, gràcies al retrocés més pronunciat de les impor-
tacions que de les exportacions. Això fa que l’aportació del sec-
tor exterior al creixement de l’economia continuï sent positiva,
davant la contribució negativa de la demanda interna. Per al
conjunt del 2009 els intercanvis comercials amb l’exterior pati-
ran importants contraccions, que seran majors en les compres
(16,3%) que en les vendes (12,1%), aguditzant, així, l’evolució
desfavorable de l’exercici passat. El saldo de la balança per
compte corrent es pot situar a finals d’any en un -6,5% sobre
el PIB, per sota del -9,5% del 2008.

Les perspectives sobre el mercat de treball continuen sent molt
negatives. Durant el primer trimestre d’enguany s’ha intensifi-
cat el deteriorament dels indicadors sobre ocupació estatal. Per
al global del 2009 s’espera una reducció d’un 5,4% en el nom-
bre de llocs de feina, mentre que la taxa d’atur se situarà en el
17,8%, cosa que contrasta amb la disminució d’un 0,6% en el
primer cas i d’un percentatge d’un 11,3% en el segon registrats
el 2008. Paral·lelament, s’anticipa un augment de la producti-
vitat d’un 2,5% per al 2009, així com una pujada dels costos
laborals unitaris d’un 0,4%.

Pel que fa a la inflació, el panorama per al 2009 continua sent
relativament favorable, amb una inèrcia descendent fins i tot
superior a la prevista. En el primer trimestre el deflactor del PIB
a Espanya s’ha reduït un 1,2% a nivell interanual, mentre que
l’IPC va assolir variacions negatives des del mes de març. Per als
propers mesos s’estima que es mantinguin les taxes negatives,
de tal manera que per al global de l’exercici l’IPC es podria situar
en un 0,0% de mitjana anual. La menor inflació afectarà al crei-
xement dels salaris, que experimentaran una desacceleració.
Així, la remuneració mitjana per lloc de treball a temps complert
augmentarà un 2,9%, moderant la pujada d’un 5,3% del 2008.

Tot i considerar-se relativament adequats en l’actualitat, es pre-
veu que els tipus d’interès a curt termini puguin mantenir la ten-
dència descendent en els propers mesos. Tanmateix, s’estima
que la inèrcia dels tipus a llarg termini serà l’estabilitat. Segons
la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), l’Euríbor a tres
mesos se situarà de mitjana el 2009 en l’1,4%, davant el 4,6%
de l’exercici anterior. Per la seva part, l’euro experimentarà un
descens en els mercats de divises. El tipus efectiu nominal de la
moneda comunitària caurà en el conjunt del 2009 un 6,1%,
cosa que contrasta amb la pujada d’un 4,7% del 2008. 
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tives que les realitzades per al 2009, però suposen un retall res-
pecte a les efectuades mesos enrere. El PIB a Espanya retrocedirà
un 0,6%, alhora que la demanda domèstica disminuirà un 1,4%.
Les famílies continuaran ajustant a la baixa el seu consum, però
s’anticipa que a partir del primer o segon trimestre la despesa
torni a créixer, gràcies a l’augment de l’estalvi, els efectes de la re-
ducció dels tipus d’interès sobre l’endeutament i la càrrega finan-
cera, i l’impacte positiu de la contracció de la inflació sobre la
capacitat adquisitiva de les llars. D’altra banda, la formació bruta
de capital fix patirà el 2010 una contracció d’un 6,7%. Les previ-
sions per a la inversió en equipament i en construcció continuen
sent força negatives. La primera registrarà un descens d’un 9,0%
i només en la segona meitat de l’exercici s’espera que palesi taxes
intertrimestrals positives. 

La inversió en construcció experimentarà una evolució dispar pel
que fa als seus components, amb perspectives negatives en el cas
de la residencial, que perllongarà el seu ajustament fins que l’o-
cupació millori i els preus dels habitatges arribin a uns nivells ade-
quats, i amb creixements en la no residencial, gràcies a les obres
públiques. 

Paral·lelament, durant el 2010 els intercanvis comercials amb l’ex-
terior seguiran sent afectats per la crisi, però frenaran de forma

significativa la seva inèrcia baixista. Les exportacions disminuiran
només un 0,7%, mentre que les importacions cauran un 3,3%.
Com a conseqüència, seguirà millorant el saldo de la balança per
compte corrent, atès que el dèficit se situarà en el 5,0% del PIB. 

La destrucció d’ocupació continuarà al llarg del 2010, doncs la
feblesa del creixement econòmic no permetrà reactivar la creació
de feina, però, no obstant, a un ritme inferior al dels dos anys
anteriors. Es preveu que el nombre de llocs de treball caigui a
nivell estatal un 1,5%, alhora que la taxa d’atur assoleixi gai-
rebé el 20,0%. 

Això, juntament amb l’increment esperat de la població activa,
pot situar el total de desocupats a finals del 2010 entorn als
cinc milions de persones. Al mateix temps, la productivitat crei-
xerà un 1,8%, amb un increment del cost laboral unitari d’un
0,2%. D’altra banda, la inflació es recuperarà, després de l’im-
pàs del 2009, amb una pujada en termes d’IPC d’un 1,6% de
mitjana anual. Mentrestant, la remuneració per assalariat crei-
xerà un 2,5%.

Finalment, l’Euríbor a tres mesos se situarà el 2010 lleugerament
per sobre del nivell del 2009 (1,9%), alhora que l’euro mantin-
drà la inèrcia descendent de l’any passat, si bé a un menor ritme,
atès que el tipus efectiu nominal caurà un 4,6 de mitjana.

PREVISIONS ECONÒMIQUES PER A ESPANYA. 2008-2010 (% variació mitjana anual)

Magnituds econòmiques 2008 (INE) 2009 2010
Estimacions diverses(1) FUNCAS(2) Estimacions diverses(1) FUNCAS(2)

Mitjana Mínim/Màxim Mitjana Mínim/Màxim

PIB 1,2 –3,0 –3,7/–2,3 –3,8 –0,6 –1,1/0,3 –1,2

Demanda nacional 0,1 –9,1 –16,1/–2,9 –6,2 –5,0 –7,0/–4,0 –2,3

Consum de les llars 0,1 –3,6 –4,6/–2,6 –4,3 –0,6 –2,5/0,5 –0,2

Consum públic 5,3 4,7 3,1/6,2 3,1 4,7 3,1/6,2 1,1

Formació bruta de capital fix –3,0 –13,9 –19,0/–10,2 –14,0 –6,7 –11,0/–0,8 –9,4

Ocupació –0,6 –5,4 –7,7/–4,2 –6,5 –1,5 –2,3/–0,6 –2,9

Taxa d’atur (% població activa) 11,3 17,8 17,1/19,3 18,3 19,9 19,1/20,9 21,1

IPC (mitjana anual) 3,0 0,0 –0,6/1,2 1,5(3) 1,6 1,2/2,4 1,4(3)

Exportacions 0,7 –12,1 –25,5/–5,5 –21,0 –0,7 –7,5/2,7 –1,4

Importacions –2,5 –16,3 –20,0/–10,3 –24,8 –3,3 –12,3/4,0 –6,1

(1) Les previsions corresponen a les estimacions efectuades al mes d’abril del 2009 per un panel d’experts integrat per Analistas
Financieros Internacionales (AFI), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Caixa Catalunya, Caja Madrid, Cemex, Centro de
Predicción Económica (CEPREDE-UAM), Fundación Cajas de Ahorros (FUNCAS), Instituto Complutense de Análisis Económico
(ICAE-UCM), Instituto de Estudios Económicos (IEE), Instituto Flores de Lemus (IFL-UC3M), Intermoney, ‘La Caixa’, Repsol i
Santander.

(2) Previsions efectuades per la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) i publicades el 22 de maig de 2009.
(3) Deflactor del PIB.

Font: Diverses.

Àngel Hermosilla
Economista, responsable de la Secretaria Econòmica
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Quadern de navegació
VERSIÓ CATALANA DE L’INTERNET EXPLORER 8

Passat un mes del llançament d’aquest
navegador, Microsoft n’ha publicat la
versió catalana, que es pot descarregar
de la web del fabricant per a ordinadors

amb sistemes operatius XP i Vista. La versió catalana s’afegeix a
les de vint-i-cinc llengües ja disponibles, i, a diferència de les tra-
duccions anteriors, aquesta no es descarrega pas com un paquet
idiomàtic per a traduir la versió espanyola del navegador, sinó
que es pot descarregar ja traduïda directament al català.
Enllaç per a la descàrrega:
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2009/04/24/internet-explorer-
8-is-now-available-in-18-additional-languages.aspx

YAHOO! TANCARÀ GEOCITIES A FINALS D’ANY
Els internautes que acce-
deixin a la web de GeoCi-
ties (www.geocities.com),

el servei d’allotjament de pàgines personals més veterà de la
xarxa, es trobaran amb un avís que els informa que ja no es
poden obrir nous comptes. I és que Yahoo!, que va adquirir el
28 de gener de 1999 GeoCities per 2.870 milions de dòlars en
ple boom de les empreses punt.com ha anunciat que a finals
del 2009 tancarà aquest portal fundat el 1995 per David Boh-
nett i John Rezner.
Amb el tancament, i malgrat que Yahoo! anuncia que oferirà
eines d’exportació adequades, es preveu que desapareguin mi-
lers de pàgines penjades en aquest servidor gratuït des de fa
anys. 
Sembla que com alternativa Yahoo! podria oferir un servei si-
milar però de pagament.
Nota de premsa de Yahoo!:
http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/geocities/geocities-05.html

ARRIBA “WOLFRAM” EL CERCADOR QUE VOL COMPETIR
AMB GOOGLE
Aquest mes de maig s’ha estrenat a la web el nou cercador
Wolfram (http://www.wolframalpha.com) un nou cercador del
que diuen és molt millor que Google en determinats aspectes.
Funciona amb un sistema basat en la cerca natural, amb què es
poden fer preguntes com en faríem a un ésser humà.
A diferència de Google i de la majoria de cercadors Wolfram no
explora tota la xarxa per a treure’n la informació, sinó que pro-
cessa les dades de proveïdors públics i privats concrets. Els treba-
lladors de Wolfram, uns cent cinquanta, etiqueten totes les
dades que incorporen perquè el cercador les pugui presentar
adequadament. Es tracta de dades com la informació estadística
que fan pública molts governs amb eines com l’Idescat, en el cas
de Catalunya. D’aquesta manera, aquesta nova eina de cerca ve
a ser més una enciclopèdia que centralitza estadístiques i fets en
format digital i els presenta d’una manera gràfica i unificada. 
En base a això exposat, molts experts creuen que Wolfram, més
que fer la competència directa a Google, serà una alternativa
o un complement per a determinades cerques. 
Wolfram no respondrà quines webs parlen d’allò que cerquem,
no ajudarà a trobar un determinat fòrum sinó que és, sobretot,
una eina de cerca de fets i dades computables. 
Més informació:
– Vídeo a Youtube

(http://www.youtube.com/watch?v=hYhLsQPHNas)
– El blog de Wolfram (http://blog.wolframalpha.com)
– La web personal de Stephen Wolfram

(http://www.stephenwolfram.com/)
– Informació a la WikiPedia

(http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Wolfram)

La Fundació PuntCat crea una eina per a informar qui no
tingui el navegador configurat en català
La Fundació PuntCat (http://www.puntcat.cat/) ha publicat una
eina (http://navegaencatala.cat/giny.html) giny que, afegida a
un bloc o a una web, diu a qui la visita en quin idioma té con-
figurat el navegador i, si no és el català, l’avisa i li explica com
configurar-lo. Cal tenir present que perquè la interfície del na-
vegador sigui en català, aquest ha de disposar d’una versió en
aquest idioma i per tant aquesta eina no soluciona aquest pro-
blema però sí el soluciona quant al contingut de les webs dis-
senyades en català es vegin correctament dins de qualsevol
navegador i, també afavoreix que a nivell estadístic de la xarxa,
es tingui en compte el català ja que molts d’aquests programes
prenen les dades idiomàtiques de la configuració dels navega-
dors i sistemes operatius dels internautes. 
Que els menús del navegador siguin en català no sempre vol dir
que l’idioma predeterminat sigui el català, i a l’inrevés, es poden
configurar en català navegadors que no estiguin traduïts. Con-
figurar un navegador en català vol dir que preferim veure els con-
tinguts d’Internet en aquest idioma i que les webs que tinguin
diverses versions lingüístiques, si són capaces de detectar la con-
figuració del navegador, se’ns carregaran directament en català. 
Aquesta eina és realment un codi escrit en javascript, que no
afecta la integritat del nostre sistema.

MÚSICA DE FRANC
Free Music Archive (http://
freemusicarchive.org) és
un arxiu digital de mú-
sica que es pot descarre-
gar gratuïtament. Els
usuaris que s’hi registren
poden fer llistes de re-
producció, obrir un bloc,

compartir les cançons que prefereixen o mesclar cançons per fer-
ne de noves. Tota la música de la pàgina es pot descarregar però,
a més, depenent de la llicència de cada peça, també la podeu uti-
litzar com a banda sonora per a un vídeo, per exemple. A Cata-
lunya tenim un projecte semblant, MusicaLliure.cat (http://
www.musicalliure.cat/), on podeu trobar tot tipus de música amb
llicències copyleft, sobretot de grups novells.

CREIX L’ÚS D’INTERNET
Malgrat que la televisió encara és el mitjà més consumit, l’ús
d’Internet continua creixent mentre que els altres mitjans es
mantenen o bé perden audiència. Aquesta és la conclusió del
darrer informe sobre les audiències que el Baròmetre de la Co-
municació i la Cultura ha fet públic i que analitza el període
que va des del març de 2008 fins al febrer de 2009.
Així, segons aquest estudi, l’ús d’Internet ha crescut un 3,3%
amb 2.221.000 usuaris diaris. El 35,7% dels catalans es con-
necten a la xarxa cada dia i hi naveguen durant una mitjana de
43,1 minuts. Les pàgines més visitades són cercadors, blocs i
webs personals i serveis de banca electrònica però d’altres ac-
tivitats com els jocs en línia, el correu electrònic, els xats i les
compres a Internet han crescut respecte al primer informe. 
La televisió, amb 5.771.000 espectadors diaris, és encara el
mitjà amb més audiència però tan sols ha crescut un 0,1% res-
pecte de l’informe anterior. El consum de diaris, revistes i ràdio,
per la seva banda, ha caigut entre un 0,3% i un 1,4% respecte
de l’informe anterior.
Més informació: http://www.fundacc.org/

Departament d’Informàtica 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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El desenvolupament d’una economia basada en el conei-
xement ha provocat que les empreses experimentin can-
vis en la forma com creen valor. 

Així, mentre que durant l’època industrial les formes
de creació de valor de les empreses es basaven en la
utilització eficient dels recursos físics, com ara les pri-
meres matèries i la maquinària, en la nova economia
estan basades en recursos que tenen un caràcter més
intangible com, per exemple, les marques o els siste-
mes d’informació. 

L’origen d’aquests nous avantatges competitius empresa-
rials s’ha englobat sota el terme genèric de coneixement.

Existeixen diferents denominacions per al coneixement em-
presarial d’una organització, entre elles, capital intel·lectual
o actius intangibles són les que més s’han utilitzat. 

Llevat d’alguns matisos, es pot afirmar que aquestes ex-
pressions són pràcticament sinònims. 

Així, el capital intel·lectual d’una empresa inclouria ele-
ments com el coneixement i habilitats dels treballadors,
l’experiència, la informació, l’estructura o la capacitat
d’aprenentatge de l’organització. 

Els actius intangibles es classifiquen en tres categories:

1. El Capital Humà: són les competències personals que
englobarien les habilitats i coneixements del personal
per actuar en diverses situacions. Encara que sovint
s’argumenta que aquest tipus d’actius només perta-
nyen als treballadors i no a l’empresa.

2. El Capital Estructural: correspon a l’estructura interna
que inclouria els actius que són creats pels empleats o
comprats a l’exterior, per exemple, patents, models 
o sistemes administratius, i

3. El Capital Relacional: correspon a l’estructura externa
que consisteix en la relació entre proveïdors i clients,
així com temes d’“imatge externa”, com ara reputació
i marques. Encara que una marca sigui legalment pro-
pietat de l’empresa es considera que aquest tipus d’in-
versions tenen més risc que els que formen part de
l’estructura interna.

A mesura que les empreses i els accionistes han comen-
çat a adonar-se de la repercussió que els actius intangi-
bles poden tenir sobre els resultats empresarials, s’ha
fet palesa la insuficiència dels estats financers per a re-
flectir aquestes noves formes de creació de valor em-
presarial. 

Efectivament, la regulació comptable existent no permet
contemplar gran part dels actius intangibles adquirits o
produïts per una empresa.

La mesura més intuïtiva del valor del capital intel·lectual
ha estat identificada com la diferència entre el valor de
mercat de l’empresa i el valor registrat en els llibres
comptables, tot i que es tracta d’un valor variable i que
no sempre és fàcil de conèixer, sobretot en les petites i
mitjanes empreses. 

El principal inconvenient de mesures com el fons de co-
merç o la diferència entre el valor de mercat i el valor
comptable és que no aporten informació sobre la com-
posició dels intangibles. 

Mentre que per a algunes empreses gran part de la dife-
rència entre valor de mercat i valor comptable pot provenir
d’una marca com, per exemple, Coca-Cola o Microsoft,
per a una altra organització l’origen seran els coneixe-
ments i les patents, en indústries farmacèutiques, per
exemple. 

En definitiva, si no es coneix la composició dels intangibles
serà difícil gestionar-los eficientment. 

La introducció del Nou Pla General de Comptabilitat el
2008 ha fet un petit pas endavant en el reconeixement
dels actius intangibles. 

Seguint les directrius de les normes internacionals de
comptabilitat, les NIC/NIIF, en el NPGC es reconeix que
poden existir actius intangibles amb una vida no definida. 

Davant la impossibilitat de determinar la vida útil d’a-
quests actius, el NPGC indica que no es poden amortitzar
de manera sistemàtica i se substitueix per un test de de-
teriorament anual. El Fons de Comerç constitueix l’exem-
ple més clar d’actiu intangible amb vida no definida i,
per tant, estarà sotmès a un test de deteriorament amb
una periodicitat anual. 

Un altre actiu intangible destacable és la inversió en re-
cerca i desenvolupament. En aquest aspecte, el NPGC no
ha seguit la línia establerta per la normativa comptable
internacional. Les NIC/NIIF defineixen un tractament
comptable diferent per les despeses en ‘recerca’ i les des-
peses en ‘desenvolupament’. 

La normativa internacional considera que la recerca té
un nivell de risc elevat i, per aquest motiu, estableix
que les empreses no poden activar aquestes despeses.
Per contra, les despeses en ‘desenvolupament’ es
poden activar sempre que es compleixin determinats
requisits que garanteixin l’èxit del projecte en desen-
volupament. 

En canvi, el NPGC estableix els mateixos requisits d’acti-
vació de despeses per l’etapa de ‘recerca’ que per la de
‘desenvolupament’.

Comissió  de Comptabilitat

El reconeixement dels Actius Intangibles en Nou Pla General 
de Comptabilitat
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Posició de la comissió d’innovació del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, en relació a la innovació 
1. ¿La societat del coneixement ha de representar una ruptura
respecte a la industrial, i per tant a fer-se amb l’aparició de
noves activitats i empreses, o bé una evolució a fer-se enfor-
tint amb més coneixement les activitats i empreses actuals? 
En massa ocasions es cau en la frívola temptació d’identificar la
innovació amb l’aparició d’un nou sector d’activitat i de noves
empreses: punt.com, biotec, aeroespacial, nanotec, etc.; com si
res es pogués fer ja en els sectors i les empreses existents, ge-
nerant en aquestes perplexitat i, en ocasions, comprensible
enuig. Benvingudes siguin les noves activitats i empreses, però
no al preu d’oblidar, sinó enfortint amb innovació aquelles que
sustenten avui el PIB i la ocupació. Entre altres raons, perquè la
capacitat de convertir la innovació en negoci per les empreses ja
assentades, és molt superior a la d’aquelles que encara s’han de
fer. Per tant, sense deixar de donar suport a l’aparició de noves
activitats i empreses, cal un clar posicionament a favor de la in-
novació aplicada a les ja existents.

2. ¿És inevitable la deslocalització dels anomenats sectors
madurs, o sense descartar la possible deslocalització d’al-
guns dels processos d’aquests sectors, poden enfortir-se
globalment per via de la innovació?
Un sector madur, o un procés de la cadena d’aquest, no es fa
jove localitzant-lo en un altre lloc. Com a molt s’estira durant un
cert temps la seva vida útil, traient en un país de baixa producti-
vitat general un diferencial encara positiu. D’aquí el risc, que avui
estem patint, d’atreure empreses de fora: en general no vénen
sinó a estirar la vida útil del que ja està madur a casa seva, aspi-
rant a extreure’ns diferencials positius. Que aquests diferencials
provinguin d’una legislació permissiva: ja sigui laboral, mediam-
biental o de qualsevol altra mena; o d’una major productivitat
relativa del nostre teixit industrial auxiliar, i de les nostres infraes-
tructures, depèn de nosaltres.
Pel que fa a les empreses d’aquí, quedi clar que l’única via per
a fer jove i fer més competitiu un sector, o un procés d’un sector,
és la innovació. De procés, de producte, de gestió i d’estratègia.
Que localitzin fora, allà on encara tinguin diferencials de pro-
ductivitat positiva, allò que aquí ja no la tingui. Però si amb això
deixen d’innovar, tenen els dies comptats. Per contra, la innova-
ció pot fer competitiva, no ja qualsevol indústria, sinó també la
ramaderia i l’agricultura, els serveis i el comerç.

3. ¿La transformació del model econòmic és bàsicament
una qüestió de determinar el que s’ha de fer, bits o àtoms,
per exemple, o de determinar com es fan les coses, és a dir
les seves prestacions i productivitat?
Com en totes les activitats humanes, des de l’art a la tecnologia,
l’economia té molt més a veure amb com es fan les coses, les
seves prestacions i productivitat, que amb les coses que es fan.
Allò que més ha revolucionat darrerament la nostra vida, com ara
el correu electrònic o el mòbil, per exemple, no són sinó productes
de tota la vida, fets d’una forma diferent. Les noves tecnologies i
la creativitat ens donen eines per a reinventar les empreses.

4. ¿La política pública d’innovació ha de ser transversal,
donant suport a tots els sectors, o bé sectorial i per donar
prioritat a quins sectors?
La geografia i la història de cada territori han configurat la seva
especialització econòmica, això és, la conformació d’uns sectors
d’activitat amb una productivitat relativa positiva, amb relació a
la que poden tenir els mateixos sectors en un altre territori, i que
és la raó de la seva capacitat exportadora. Mantenir i enfortir
encara més aquest avantatge competitiu ha de ser, òbviament,

la prioritat de la política industrial i d’innovació. I en segon lloc,
l’extensió “taca d’oli” d’aquest avantatge: nous mercats per a
sectors assentats; sectors col·laterals, etc.
Donar suport a “tots” els sectors, per contra, acabaria no tenint
cap efecte, ni en l’hipotètic cas que comportés una millora glo-
bal de la productivitat. Ja que suposaria que cap sector concret
millora la seva productivitat relativa. És a dir, no augmentaria
l’avantatge competitiu de cap sector, i en conseqüència no aug-
mentarien les exportacions, i es veurien limitades les capacitats
de finançar les importacions d’allò que ens cal.
Amb tot, determinades polítiques transversals, com les de foment
de l’emprenedoria o la política de potenciació de les infraestruc-
tures tecnològiques, així com la formació, sensibilització, i informa-
ció, es consideren apropiades i complementàries de les primeres.

5. ¿El país hauria de fer opcions sectorials en activitats
emergents, o no?
Com més potent és una innovació, més global el seu mercat, i en
conseqüència més múscul cal per a explotar-la. Per tant, optar
per opcions emergents que no puguin beneficiar-se del múscul
de sectors ja assentats, pot acabar en un grapat de “papers” bri-
llants, o fins i tot en una col·lecció de patents no explotades o,
com a molt, només per tercers països mitjançant llicència.
Si la nostra lliga és la de generar ocupació, caldrà apostar pre-
ferentment per aquelles opcions emergents que puguin trobar
un bon múscul industrial proper.

6. ¿Calen noves infraestructures tecnològiques, o conside-
rem suficient l’actual oferta científica i tecnològica?
Catalunya va defensar durant massa temps que la “millor política
industrial era la que no existia”, defensant un liberalisme que ni
els molt liberals EUA practicaven. O era i és liberalisme el pressu-
post del Pentàgon dedicat a R+D i armament? Això ha endarrerit
Catalunya, entre altres coses, en la creació i l’enfortiment d’una
potent xarxa de centres tecnològics. Encara avui sovint es consi-
dera una “fallada del mercat” que ens veiem  obligat a suplir, i
no, com creiem que s’hauria de considerar, una infraestructura
de generació i transferència de coneixement tant necessària com
la formació professional, les universitats, les carreteres, etc.
Tenim unes universitats potents, similars als nostres veïns euro-
peus, però no podem exigir tot a aquestes, des de la formació a
la recerca, passant pel desenvolupament tecnològic. Els centres
tecnològics, centrats exclusivament en aquest darrer element, i
actuant de nexe entre el món empresarial i l’universitari, demanen
un impuls clar i decidit per part de l’administració. I això no implica
exigir-los una rendibilitat immediata, com si de consultores priva-
des es tractés, sinó proveir-los els mitjans per tal que puguin ser-
ho a mitjà termini, i tant per llicències de patents com per recerca
sota contracte. Resoldre els problemes de les empreses d’un sec-
tor està molt bé, però oferir-los noves oportunitats de negoci és
molt millor. I en la majoria dels casos això demana, a més de bons
professionals, infraestructures tecnològiques ad hoc.
Quant a la universitat, un element clau a impulsar és el del fo-
ment de l’emprenedoria a totes les disciplines, per tal que, a
més de bons professionals, surtin de la universitat cada dia més
empreses i empresaris.

7. ¿Prestacions, tecnologia, productivitat, etc., exclouen
l’economista de la seva gestió, aparentment adreçada a
enginyers i científics?
Tota empresa, tot sistema econòmic fins i tot, no és sinó l’“ex-
plotació industrial d’un determinat know how: científic, industrial,
logístic, financer, etc. I mantenir i fer créixer una empresa o una
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economia, per tant, no és sinó mantenir i fer créixer aquest know
how. Considerar l’economista exclòs en la gestió de know how,
des de la generació fins a l’explotació, fóra equivalent a conside-
rar-lo, per tant, exclòs en la gestió de l’economia i de les empreses.
Quan parlem d’innovació, parlem d’incrementar know how, és
a dir, parlem de mantenir i fer créixer una empresa o un sistema
econòmic. De cap manera pot ser aquesta una tasca que exclo-
gui els economistes i homes d’empresa. Els economistes hau-
ríem de perdre la por a la tecnologia i implicar-nos molt
directament en la gestió de la innovació.

8. ¿L’oferta de sòl industrial a Catalunya és adequada i
suficient?
L’ordenació del territori ha vingut confinant les empreses pro-
ductives en els anomenats polígons industrials, pensant més en
alliberar els centres urbans d’aquestes activitats, que no en el
foment de les mateixes. Això ha suposat indrets mal comunicats,
amb pocs serveis, i un nul afavoriment de la innovació, la qual

sol sorgir en espais densos i amb un alta connectivitat entre
agents diversos.
Com a contraexemple tenim els anomenats Parcs Tecnològics, que
tenen la voluntat de resoldre els defectes esmentats, i posen l’ac-
cent en la transferència de tecnologia. Però no hi pot haver uns es-
pais exclusivament tecnològics, i altres exclusivament industrials.
Han de ser ambdues coses i cal, per tant, redefinir la concepció de
tot el sòl industrial i empresarial, a fi que sigui eminentment un
entorn d’innovació. I això suposa, entre altres elements, identificar
i ubicar en aquests entorns els equipaments que han d’accelerar
aquesta innovació: centre tècnic o tecnològic, de formació, infraes-
tructures d’assaig, serveis per a les persones, etc.

* Document el·laborat al si de la Comissió d'Innovació, que no
pretén reflectir l’opinió de tots els seus membres

Jordi Angusto i Miquel Barceló
Vicepresidents de la Comissió

Revaloritzem professionals
El camp de la direcció comptable i l’auditoria ha experimentat en els dar-
rers anys un creixement important, tant per la implantació de les NIC i
el Nou Pla General Comptable espanyol, com per la gran quantitat de
canvis en el món empresarial.
Els programes de postgrau d’Auditoria i de Direcció Comptable i Audi-
toria s’adrecen als professionals interessats a actualitzar o aprofundir.

Auditoria
Programa de postgrau
Edició presencial, semipresencial i on line (accés al ROAC)

Direcció Comptable i Auditoria
Programa de postgrau
Edició presencial, semipresencial i on line (accés al ROAC)

Direcció acadèmica: Oriol Amat
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Introducció

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

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

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

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

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

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

a l’aplicació immediata en el treball.
– Complir-se els estàndards de qualitat exi-

gits pel Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya (la qualitat és controlada pel
Consell Assessor i el Consell Acadèmic).

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

Àrea de fiscal
– Novetats fiscals 2010.
– Seminari sobre l’Impost de societats.
– Règim fiscal i legal de les fundacions.
– Seminari de fusions, escissions, aporta-

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

xercici 2009.
– Curs de consolidació fiscal.
– Seminari de l’Impost sobre successions i

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

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

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

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

2009.
– Fiscalitat de productes financers, d’asse-

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

sobre societats de 2009.
– Cicle sobre l’IVA.
– Praxi de procediments tributaris.
– Implicacions fiscals de la reforma comp-

table.
– El nou Règim de les operacions vincula-

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

i administradors.
– Les obligacions de facturació: aspectes

pràctics comptables i fiscals.

Àrea de comptabilitat 
i auditoria
– Curs de Comptabilitat Superior segons el

Nou Pla General de Comptabilitat.
– Seminari pràctic de consolidació comp-

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

del Nou Pla General de Comptabilitat.
– Noves tendències en la comptabilitat de

gestió.
– Curs de fiscalitat de l’empresa. 
– Programa d’especialització en consolidació

comptable segons la reforma comptable.

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

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

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

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

cal de l’exercici 2009.
– Tancament comptable del 2009 abans

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

– Tancament comptable de l’exercici
2009. Implicacions derivades de l’Im-
post sobre societats i casos pràctics del
tancament comptable/fiscal.

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

– Com llegir i interpretar els nous estats fi-
nancers. Nou Pla General de Comptabi-
litat per a no comptables.

– Cicle de Formació en Auditoria (es com-
pon de set seminaris especialitzats en la
formació contínua per a auditors).

Àrea d’economia 
financera
– Gestió pràctica de tresoreria.
– Planificació econòmica i financera.
– Anàlisi i gestió d’inversions a l’empresa.
– Gestió de crèdit a clients: credit manage-

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

dalitat alternativa de finançament.
– L’empresa i la gestió de riscos financers.
– Modalitats de finançament i partners en

la compravenda d’empreses.
– Tècniques de cobrament i negociació

amb deutors utilitzant la nova normativa
de morositat.

– Taller de borsa.
– Negociació bancària. Relacions entre

banca i empresa.
– Basilea II i el finançament empresarial.
– Curs d’especialització en assessorament

financer i gestió de patrimonis.
– Curs de capital risc.

Àrea de gestió 
d’empreses
– Visió global de la compravenda d’empreses.
– Due diligence comercial i estratègia de

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

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

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

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

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

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

missions en la gestió de les organitzacions.
– Gestió de la innovació.
– Coaching per a directius i assessors.
– Els economistes en els consells d’admi-

nistració i en els consells de família.
– Gestió d’empreses del sector audiovisual.
– Gestió d’empreses del sector de recerca.

Àrea de control de gestió
– Curs de control pressupostari i de gestió.
– Curs de control i auditoria interns.
– Nous indicadors de gestió: El balanced

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

Àrea jurídica
– Programa de formació per a economistes

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

guretat social.
– Instruments jurídics per a economistes

administradors concursals.
– Seminaris de dret per a economistes.

– La successió del teu patrimoni.
– Règim econòmic matrimonial.
– Contractes: particularitats en els con-

tractes sotmesos al Codi Civil Català.
– Figures jurídiques particulars del Dret

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

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

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

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

contínua.
– Com afrontar una inspecció de treball.
– Gestió d’estrangeria.
– La factura electrònica.
– Nova Llei de contractes de les adminis-

tracions públiques.
– Procés de tancament i dissolució de socie-

tats. Aspectes jurídics, comptables i fiscals.
– Jornada sobre mediació mercantil.
– Negociació mercantil contractual.

Àrea de sector públic
– Programa de gestió pública.

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

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

per a assessories i despatxos professio-
nals.

– Seminari sobre societats professionals.
– Seminari de gestió i control de subvencions.

Aula d’Economia
Màsters, Postgraus 
i Cursos d’Especialització 2009-2010

El proper mes d’octubre s’iniciarà el curs
acadèmic 2009-2010, on com cada any pre-
tenem oferir un ampli ventall de cursos
dins de cadascuna de les àrees temàtiques
que tenen interès per als economistes.
Dins de la nostra oferta formativa desta-
quen la realització dels màsters, postgraus
i cursos d’especialització que en la darrera
dècada s’han anat consolidant com a punt
de referència i de prestigi dins de l’oferta
formativa de la nostra professió.
El fet que el professorat que imparteix els
cursos estigui integrat en la seva major part
per professionals que treballen diàriament
en allò que expliquen ha ajudat sens dubte
a aconseguir que la metodologia d’apre-
nentatge sigui dinàmica i que els coneixe-
ments obtinguts tinguin una clara aplicació
pràctica en la realitat que ens envolta, tot
això unit amb una organització dels pro-
grames molt estructurada i amb uns horaris
de realització combinables amb el treball
professional, són fets que han ajudat que
cada any haguem incrementat el nombre
d’assistents i que les valoracions finals que
donen els alumnes siguin cada cop més
positives.

A continuació us oferim una relació dels
màsters, postgraus i cursos d’especialitza-
ció que tenim previst realitzar: 

Màster d’Especialització Tributària
Formació i perfeccionament per 
a l’exercici com a assessor fiscal 300 h
D’octubre del 2009 a maig del 2010

Programa General de Comptabilitat 
Professional
D’octubre del 2009 a maig del 2010 143 h

Diploma de postgrau d’auditoria
Per a l’accés al ROAC 180 h
D’octubre del 2009 a juny del 2010

Diploma de postgrau de direcció 
comptable i auditoria
Per a l’accés al ROAC 320 h
D’octubre del 2009 a maig del 2010

Programa d’Especialització 
en Control de Gestió
La moderna funció del controller 140 h
De gener a maig del 2010

Màster en Comptabilitat Superior 
i Auditoria (Sabadell)
410 h presencials
De novembre del 2009 a juny del 2011

Postgrau en Comptabilitat Superior 
i Fiscalitat (Sabadell)
230  h presencials
De novembre del 2009 a juny del 2010

Cicle sobre la compravenda 
d’empreses
De febrer a abril del 2010 60 h

Curs d’administració concursal
En preparació 69 h

Si voleu obtenir més informació podeu adre-
çar-vos a l’Aula d’Economia del Col·legi, al
telèfon (93) 416 16 04; e-mail: mruiz@cole-
conomistes.com.
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El passat 10 de juny, la Comissió UE va or-
ganitzar un acte de debat i col·loqui que,
sota el títol “Economia i política després de
les eleccions europees”, va aplegar un
grup de prestigiosos analistes sobre qües-
tions comunitàries que van analitzar els re-
sultats i les perspectives, econòmiques i
polítiques, que s’obrien pel Parlament Eu-
ropeu un cop superades les eleccions eu-
ropees dels dies 4-7 de juny.

Així, va obrir la sessió Agustí Ulied, professor
d’economia d’ESADE i membre del Team
Europa, que va centrar la seva atenció en els
reptes de caire econòmic que la nova legis-
latura del Parlament Europeu ha d’afrontar.
El professor Ulied va iniciar la seva expo-
sició situant l’actual context de crisi eco-
nòmica com un factor que condiciona les
perspectives parlamentàries europees, tot i
que va reconèixer que el paquet de mesures
adoptades a la fi del 2008 pel Consell Eu-
ropeu a instàncies de la Comissió Europea
i l’actuació del Banc Central Europeu ha-
vien servit per limitar la possibilitat de danys
majors en l’economia europea. Vista la si-
tuació, un dels reptes fonamentals era, de
forma immediata, l’aprovació del pressupost
comunitari del 2010 i, a més mitjà termini, la
reforma de la Política Agrària Comuna (PAC).

Carme Colomina, periodista i assessora en
comunicació europea, va repassar dife-
rents aspectes de caire polític que emmar-
caran la trajectòria del Parlament a curt
termini. Un primer front obert és la propera
elecció del nou president de la Comissió
Europea i, en funció de com evolucioni la
ratificació del Tractat de Lisboa, la tria dels
possibles presidents de la Unió Europea i
de l’Alt Representant de la Política Exte-
rior. L’experta Carme Colomina va repas-
sar alguns dels noms que es postulen, o
podrien fer-ho, i va vincular la qüestió a la
resolució de l’impasse institucional que re-
presenta la no-ratificació del Tractat de Lis-
boa. En aquest sentit, va recordar les
dificultats que podria afrontar el segon re-
ferèndum irlandès.

Finalment, va tancar aquesta primera ronda
d’intervencions Xavier Ferrer, economista i
politòleg i autor del llibre Viure segurs a
Europa, obra que es va presentar en el de-
curs de l’acte al Col·legi. Xavier Ferrer va
partir de les reflexions anteriors de Carme
Colomina per constatar que les qüestions
que planteja en el seu recent llibre, la
manca d’una veritable política de defensa
europea com a reflex de l’insuficient des-
envolupament de la dimensió política de

la Unió, estaven notablement vinculades
amb alguns esdeveniments recents, en par-
ticular el distanciament de la ciutadania del
projecte comunitari i, segurament vinculat,
el desencís popular que es manifestava en
l’elevada abstenció registrada en les elec-
cions europees.

Precisament, les possibles causes de l’ex-
cessiva abstenció va ser el punt d’arren-
cada d’un dinàmic debat. En general, tant
des del públic com des de la taula es feia
palès que l’inferior desenvolupament del
vessant polític de la integració (en compa-
ració amb el més adequat aprofundiment
de la integració econòmica) era un factor
subjacent al progressiu allunyament dels
ciutadans respecte al procés europeu.
Aquesta lectura es feia evident en el cas
dels nous estats membres que han accedit
a la Unió Europea en la darrera ampliació,
que registren en la majoria de casos nivells
d’abstencions rècord, inusuals en democrà-
cies relativament joves. Una conclusió que
es pot derivar del debat és que aquests es-
tats entenen que la Unió és merament una
forma d’accedir a determinats nivells de
benestar econòmic, mentre que altres as-
pectes polítics, com ara la provisió de se-
guretat, la veuen vinculada als Estats Units
i a la seva participació a l’OTAN.

Altres qüestions que es van tractar en el
debat, sempre sobre la qüestió de l’abs-
tenció a les eleccions europees, van ser
les dificultats de traslladar les complexitats
del procés d’integració europeu als ciuta-
dans, dificultat que tanmateix sovint s’uti-
litzava com a excusa per part de certs
mitjans de comunicació per abandonar la
seva insubstituïble funció d’“educar” el
ciutadà en aquests temes. Així mateix, un
altre aspecte que va sorgir, en diferents
variants, va ser la dificultat per evitar que
la dimensió estrictament nacional de la
política dels partits acabés dominant les
campanyes electorals. Els problemes de
les eleccions, però, no van esgotar el
debat. Aspectes diversos, com la reforma
agrària, la manca de visibilitat de les ins-
titucions o la preocupació per la crisi
també van ser tractats.

En definitiva, els assistents van poder gau-
dir d’una afortunada conjunció de ponents
experts, presentacions d’alt valor i un
debat vibrant, tot això amanit amb la pre-
sentació del cinquè llibre sobre temes eu-
ropeus del company de Col·legi i secretari
de la Comissió UE Xavier Ferrer, una obra
de plena actualitat i caire divulgatiu que
deriva de la seva recent tesi doctoral, diri-
gida pel catedràtic de la Universitat de Bar-
celona Francesc Granell.

Àlex Ruiz Posino
Vicepresident de la Comissió UE 

del Col·legi
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El proppassat dia 17 de juny tingué lloc la
presentació del Pla Territorial Metropolità
de Barcelona a la seu del Col·legi d’Eco-
nomistes a càrrec de Josep Maria Carrera,
coordinador del Pla. 

L’acte, organitzat per la Comissió d’Eco-
nomia Territorial i Urbana, fou una primí-
cia després de l’aprovació inicial del Pla
acordada durant el maig d’enguany per
part de la Generalitat de Catalunya.

El PTMB constitueix el full de ruta de l’or-
denació territorial per als propers decennis
en l’àmbit del Barcelonès, Baix Llobregat,
Garraf, Alt Penedès, Vallès Occidental, Va-
llès Oriental i Maresme. Aquest àmbit, que
aporta el 70% tant del PIB com de la po-

blació de Catalunya, constitueix el taló d’A-
quil·les del nostre país i del seu bon o mal
funcionament en depèn el resultat global.

El PTMB és fonamentalment un Pla amb
determinacions sobre el medi físic, és a
dir, determina aquelles grans taques del 
territori a preservar pel seu interès me-
diambiental, aquelles taques que han de
garantir el creixement de les ciutats i les
necessitats territorials del teixit econòmic,
i proposa unes xarxes de transport i co-
municacions que vertebrin el territori d’a-
cord amb l’aposta del sistema de ciutats i
de contenció de la mobilitat.

El Pla trastoca completament el model de
creixement territorial i urbanístic heretat del

passat i alhora queda curt en no incorporar
aspectes fonamentals com la disponibilitat
de recursos bàsics (aigua o energia), resi-
dus, etc., a més de no portar annexa cap
llei financera. D’altra banda, els reptes del
PTMB no es poden resoldre dins del seu
àmbit sinó que irradien sobre un àmbit més
extens del país de manera que caldrà veure
fins a quin punt els diferents plans territo-
rials aprovats o en fase de redacció respo-
nen a una visió coherent de país.

L’interès que desperta aquesta qüestió ha
fet que a la propera Jornada dels Econo-
mistes s’incorpori un taller sobre Bases
econòmiques del planejament territorial,
en el qual volem abordar, de la mà d’en
Josep Maria Carrera, els encaixos dels dife-
rents plans territorials i els escenaris ma-
croeconòmics de referència.

Ara, el PTMB inicia el període d’informació
pública i, amb aquesta finalitat, a la seu del
Col·legi hi ha un exemplar editat a dispo-
sició dels col·legiats. 

D’altra banda, a la web del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya trobareu tota la
documentació del PTMB.

Agustí Jover
Economista

Acte de la Comissió d’Economia Territorial 
i Urbana: Conferència sobre “El Pla Territorial
Metropolità de Barcelona”



Els I Campionats Esportius Intercol·legials
a Catalunya han pogut portar-se a terme
en primera instància gràcies al conveni
amb la Fundació Catalana per a l’Esport,
una entitat creada l’any 2002 amb la volun-
tat de fomentar els hàbits esportius del
conjunt de la societat i com a instrument
al servei de millora de la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes.

A banda de les institucions promotores, els
I Campionats Intercol·legials han comptat
amb el patrocini de la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a
través de l’Esport mou Catalunya, l’Ajunta-
ment de Barcelona, a través de l’Institut
Barcelona Esports, i altres entitats com: La

Seda de Barcelona, Rubau, Caixa d’Enginyers,
Artyplan, Viatges Atlanta, Novotel-Andorra,
FGC Ferrocarrils i Banc Sabadell Atlàntic. Al-
tres empreses col·laboradores han estat Ho-
tels Derby, Gallery Hotels, Joies Lannel i
l’agència de viatges MuTravel. 

L’acte d’inauguració dels Campionats es va
celebrar el dia 5 de març a la Sala d’Actes de
la Fundació Catalana per a l’Esport de la mà
dels quatre màxims representants dels
col·legis professionals que han tirat enda-
vant la iniciativa: el Sr. Joan B. Casas, degà
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, el
Sr. Josep M. Rovira i Ragué, vicedegà del
Col·legi d’Enginyers Industrials de Cata-
lunya, el Sr. Josep Oriol Carreras, degà del

Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports de Catalunya, i finalment, el Sr. Gui-
llermo Canal, gerent de l’Associació Cata-
lana d’Enginyers de Telecomunicació. Així
mateix també va ser-hi present el president
de la Fundació Catalana per a l’Esport, el
Sr. Rafael Español Navarro, i l’acte va
comptar amb la participació del director de
polítiques esportives de la Secretaria Ge-
neral de l’Esport, el senyor Manel Ibern.

Els esports que s’han practicat al I Campio-
nat Intercol·legial han estat el golf, el tennis,
el tennis taula, el futbol sala i la vela. Hi han
participat un total de 120 col·legiats de totes
les edats amb professions vinculades al món
de l’enginyeria industrial, l’obra pública a
través de l’enginyeria de camins, canals i
ports, l’economia i les telecomunicacions.
Els emplaçaments esportius on s’han realit-
zat els campionats han variat per a cada mo-
dalitat esportiva. Les regates de vela s’han
dut a terme al Centre Municipal de Vela, al
port olímpic de Barcelona; el futbol sala al
Club Gèminis, a l’Hospitalet de Llobregat; el
tennis al Club de Tennis La Salut; el tennis
taula al Poliesportiu Reina Elisenda, i final-
ment el golf, a la Masia Bach de Sant Esteve
Sesrovires. També en clau esportiva, els
membres de cada col·legi professional han
participat amb un color de samarreta cor-
poratiu. La clausura d’aquesta primera edició
dels Campionats Esportius Intercol·legials
(CEI) es va celebrar el proppassat dijous 11
de juny al Col·legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya, on es va anun-
ciar que de cara a l’any vinent s’espera que
prenguin part d’aquesta iniciativa esportiva
altres col·legis professionals més. Tanma-
teix, el dinamisme d’aquests campionats, la
seva breu durada en el temps –un trimestre–
i la satisfactòria interrelació entre els con-
cursants són indicadors que donen mostra
d’un èxit anunciat en la celebració de la se-
gona edició dels campionats intercol·legials. 

La cloenda de l’acte de lliurament de premis
es va celebrar amb un còctel i un sorteig
d’obsequis a càrrec de les empreses col·la-
boradores que, al marge dels premis aconse-
guits per mèrit esportiu, van voler fer extensiu
el seu agraïment a tots els participants amb
regals dels seus productes i serveis. 
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Primers Campionats Esportius
Intercol·legials a Catalunya
Des del passat mes de setembre i fins aquest mes de juny del 2009, quatre Col·legis
Professionals de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, el
Col·legi d’Enginyers Industrials, el Col·legi d’Economistes i el Col·legi de Teleco-
municacions, han col·laborat en una iniciativa pionera: la creació d’uns Cam-
pionats Esportius Intercol·legials, amb l’objectiu de promocionar l’esport i la
relació entre professionals dels diferents col·legis. 

Organitzadors: Patrocinadors: Col·laboradors:

www.fcesport.cat





4 d’abril

Curs Sobre “Els preus de transferència”, or-
ganitzat per la seu de Lleida del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
Jordi Bech, economista, del Sr. Jordi Tolós,
economista, i del Sr. Jesús Romero, advocat.

18 d’abril

Tercera Sessió de Treball, de l’Àmbit d’Eco-
nomia i Innovació, organitzada pel Congrés
Catalanista amb la col·laboració de la seu de
Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
amb la participació del Sr. Joan Amorós, doc-
tor enginyer industrial, el Sr. Carles Gasòliba,
economista i exparlamentari europeu, i del
Sr. Jacint Ros Hombravella, economista i ca-
tedràtic emèrit de política econòmica de la UB.

21 d’abril

Sessió temàtica Les noves obligacions de
documentació en les operacions vincula-
des, organitzada per la Comissió d’Asses-
sors Fiscals, a càrrec de Sr. Manuel Ángel
Bouzas, responsable del departament de
preus de transferència de Garrigues.

21 d’abril

Signatura conveni de col·laboració entre la
Secció del REA Catalunya i l’empresa DATEV

SINFOPAC, SL; amb l’assistència del degà del
Col·legi, Sr. Joan B. Casas; el president de la
sessió del REA, Sr. Emilio Álvarez, i el gerent
de DATEV SINFOPAC, Sr. Thoral Schmidt.

21 d’abril

Reunió del panel d’experts de l’IEBE (Índex
d’Expectativa Borsària) per examinar el re-
sultat de l’enquesta corresponent a la pre-
visió del tancament de l’IBEX-35 a 30 de
juny de 2009.

22 d’abril

Visita guiada al Parc Cultural de les Mines
de Sal de Cardona, organitzada per la Co-
missió Sèniors.

27 d’abril

Conferència sobre “Tendències en segure-
tat gestionada. La seguretat de la informació

com un servei”, organitzada per la Comis-
sió d’Organització i Sistemes d’Informació
(OSI), a càrrec del Sr. Víctor Lorca, consul-
tor tècnic de Panda Security.

28 d’abril

Inici del curs Renda 2008, organitzat per la
seu de Tarragona del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, a càrrec del Sr. José Vicente
García Herrero, tècnic d’Hisenda, Gestor 1ª.
de l’Agència Tributària de Tortosa.

28 d’abril

Conferència presentació sobre l’Estat de
Fluxos d’Efectiu (EFE). Presentació del lli-
bre: Aplicación en Excel para la elabora-
ción de Estado de Flujos de Efectivo,
organitzada per la Comissió de Comptabi-
litat i ACCID, a càrrec del Sr. Francesc
Gómez, professor titular d’Economia Fi-
nancera i Comptabilitat de la UAB i autor
del llibre. Va presidir l’acte el Sr. Ferran
Termes, president de l’ACCID i va moderar
el Sr. Emilio Álvarez, membre de la Junta
de Govern del Col·legi.

29 d’abril

Dinar col·loqui: “El sistema financer espa-
nyol: reptes, oportunitats i impactes del
rating”, organitzat pel Fòrum Economistes
en Mercats Financers, a càrrec de la Sra.
Carmen Muñoz, sènior director d’Institu-
cions Financeres de FITCH Rating. Va pre-
sidir l’acte la Dra. Montserrat Casanovas,
catedràtica d’economia financera i secretà-
ria de la Junta de Govern del Col·legi.
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Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades



4 de maig

Curs “Liquidació de l’Impost sobre Socie-
tats”, organitzat per la seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a càr-
rec de la Sra. Miriam Barrera, economista,
associada de Garrigues Abogados y Aseso-
res Tributarios, i el Sr. Pablo Torrano, advo-
cat i soci de Garrigues Abogados y Asesores
Tributarios. 

5 de maig

Inici del curs Renda 2008, organitzat per
la seu de Tarragona del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
José Vicente García Herrero, tècnic d’Hi-
senda, Gestor 1ª. de l’Agència Tributària
de Tortosa.

5 de maig

Sessió temàtica “Novetats campanya de
Renda 2008”, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr. Joan
Cano, delegat especial de l’AEAT de Ca-
talunya, i Gonzalo García de Castro, cap
de la Dependència Regional de Gestió
Tributària.

6 de maig

Dinar col·loqui “La col·laboració públic-pri-
vat en la gestió de polítiques sanitàries i so-
cials”, organitzat per la Comissió d’Economia
de la Salut, a càrrec del Sr. Albert Serra, di-
rector del programa PARTNERS de l’Institut
de Direcció i Gestió Pública d’ESADE. 

7 de maig

Inici del curs “Especialització en Adminis-
tració Concursal (2009)”, organitzat per la
seu de Lleida del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, impartit per professionals ex-
perts en matèria concursal i amb la inter-
venció de magistrats dels Jutjats Mercantils
de Barcelona i Lleida. La coordinació del
curs va a càrrec dels Srs. Àngel Miró Martí
i Joan Rojas Graell.

7 de maig

Conferència sobre “El refinançament de les
empreses en crisi i la designació d’experts
independents per part del Registre Mercan-
til”, organitzat per la Junta de Govern del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a càr-
rec del Sr. Luis Fernández del Pozo, registra-
dor mercantil de Barcelona, Sr. Joan B. Casas,
degà del Col·legi, Sr. Raimon Casanellas, pre-
sident del Registre d’Economistes Forenses,
i Sr. Emilio Álvarez, president dels Econo-
mistes Auditors de Comptes de Catalunya.

7 de maig

Cicle de conferències QUE’s (Qüestions Ur-
gents d’Economia Sostenibles): “Responsa-
bilitat Social Corporativa com un intangible
generador i creador de valor”, organitzada

per la Comissió d’Economia i Sostenibilitat,
a càrrec del Sr. Xavier Carbonell, econo-
mista, director de RSC de Mango, Sr. Àngel
Panyella, Club Emas i El Tinter. La presen-
tació va anar a càrrec del Sr. Joan Ràfols,
president de la Comissió i vicedegà del
Col·legi, i va presidir i moderar la confe-
rència el Sr. Josep M. Lozano, professor in-
vestigador de RSC d’ESADE.

13 de maig

Sessió sobre “Novetats sobre l’exercici 2008
de l’IRPF”, organitzada per la seu de Lleida
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec d’Arantxa Basols, cap de gestió de
l’AEAT de la delegació de Lleida.

14 de maig

Conferència sobre: “Noves tendències en
la valoració d’empreses”, organitzada per
la Comissió de Comptabilitat i ACCID a
càrrec del Sr. Pol Santandreu, soci de San-
tandreu Consultors i coordinador de la
Comissió de Valoració d’Empreses de
l’ACCID. Va moderar la conferència la
Sra. Montserrat Casanovas, secretària de
la Junta de Govern del CEC i presidenta
de la Comissió de Valoració d’Empreses de
l’ACCID.
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16 de maig

Tercera Sessió de Treball, de l’Àmbit d’Eco-
nomia i Innovació, organitzada pel Con-
grés Catalanista amb la col·laboració de la
Seu de Tarragona del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, sota el títol “Factors de
competitivitat de l’economia catalana i pro-
postes de futur” i “Territori, creixement i
sostenibilitat”. L’acte va ser presentat pel
Sr. Sergi Martínez, conseller de l’àrea de
promoció econòmica i estratègies de ciutat,
i va anar a càrrec de l’Hble. Sr. Antoni Su-
birà, doctorat en enginyeria i exconseller
del Departament d’Indústria i Energia, del
Sr. Pere Lleonart, economista, i del Sr. Sergi
Cantó, president del Col·legi d’Ambientò-
legs de Catalunya. L’acte va ser moderat
per la Sra. M. Rosa Pujol, presidenta del
Tercer Congrés Catalanista.

19 de maig

Sessió temàtica “Aplicacions pràctiques fis-
cals de la nova legislació successòria de Ca-
talunya”, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals a càrrec del Sr. Iván
Emilio Robles Caramazana, notari.

19 de maig

Jornada: “Economia de mercat, ètica i justí-
cia social en la crisi”, organitzada pel Cen-
tre d’Estudis Econòmics i Socials de
Barcelona i amb la col·laboració del

Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona,
la Societat Catalana d’Economia i el
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a càr-
rec del Dr. Eugenio M. Recio, professor ho-
norari d’ESADE i del Dr. Alfred Pastor,
professor de l’IESE. La inauguració va anar
a càrrec del Sr. Enric Enrech, degà del
Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona,
el Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya i el Sr. Ignasi Far-
reres, president del CEES.

20 de maig

Conferència: “La cobertura dels riscos pro-
fessionals per als auditors”, organitzada per
la Secció REA Catalunya, a càrrec del Sr.
Francesc Simon i Anguera, economista, di-
rector tècnic de Simon & Simon Economis-
tes Corredoria d’Assegurances, SL i assessor
del CEC en matèria d’assegurances de res-
ponsabilitat civil, del Sr. Antoni Torrente
Caste, economista i auditor, i el Sr. Federico
Shaw, responsable compte AIG Barcelona.

21 de maig

Conferència “Futbol & Finances: l’economia
de la lliga de les estrelles, temporada 2007-
08. Barça vs. Manchester United: la final de
la UEFA Champions League, en clau econò-
mica”, organitzada per la Secció REA Cata-
lunya, a càrrec del Sr. José M. Gay de
Liébana, professor titular d’economia finan-
cera i comptabilitat de la Facultat d’Econo-
mia i Empresa de la UB.

27 de maig

Sortida cultural, organitzada per la Comis-
sió de Sèniors, a CosmoCaixa de Barcelona
visitant i fent un recorregut per les seves
instal·lacions.

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

– Documentació aportada per Manuel
Ángel Bouzas, responsable del de-
partament de preus de transferència
de Garrigues, amb motiu de la ses-
sió temàtica Les noves obligacions
de documentació en les operacions
vinculades, organitzada per la Co-
missió d’Assessors Fiscals el passat
21 d’abril.

– Documentació aportada per Gon-
zalo García de Castro, cap de la De-
pendència Regional de Gestió Tri-
butària. Amb motiu de la sessió te-
màtica Novetats campanya de Renda
2008, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals el passat 5 de
maig.
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Introducció

La característica principal d’aquesta crisi és la dificultat d’obtenció de finan-
çament per a les empreses que la necessiten, cosa que ocasiona que aquestes
es trobin amb seriosos problemes a l’hora de renovar els seus préstecs o am-
pliar els existents, amb les possibles conseqüències sobre els supòsits en els
quals es basa la consideració d’una entitat com a empresa en funcionament.
Si agregem a aquesta situació altres factors com disminucions de vendes a
causa de reduccions del consum, el panorama es torna més enrarit. Aquesta
crisi de liquiditat, o crisi financera, s’encamina cap a una crisi econòmica, ja
que moltes empreses amb problemes financers veuran afectada la rendibilitat
dels seus actius. El descens en el nivell d’activitat i la disminució de les vendes
també poden afectar la capacitat dels actius productius per generar ingressos
i la rotació dels estocs, transformant alguns productes en obsolets (per la
seva baixa rotació), que hauria de reflectir-se en els estats comptables. Es
poden presentar així mateix dificultats en la recuperabilitat dels comptes per
cobrar. És a dir, que a partir de les dificultats financeres es pot produir, i de fet
ja s’està produint, un efecte cascada amb conseqüències no solament sobre
els supòsits en els quals es basa la consideració del principi d’empresa en
funcionament, sinó també sobre altres manifestacions dels comptes anuals.

Com afecta aquesta situació
a l’auditor de comptes
La crisi ha fet aparèixer una sèrie de riscos d’auditoria, que encara que sempre
han estat presents en el treball de l’auditor, són més evidents i significatius en
l’actualitat. És per això que en la nostra actuació com a auditors haurem d’estar
atents als efectes que la situació actual de l’economia provoca sobre els comp-
tes anuals a auditar i això des de la fase de planificació, aguditzant la nostra
actitud crítica i el nostre escepticisme professional. La identificació d’aquests
riscos s’ha de fer com més aviat millor i a través del procés d’obtenció del co-
neixement de l’entitat i del seu entorn (incloent-hi el control intern).

Efecte de la crisi sobre el
risc d’auditoria i respostes
de l’auditor
Els riscos més significatius als quals l’auditor s’enfronta com a conseqüència
de la crisi són els següents:

1. Empresa en funcionament

En la crisi financera estem parlant de situacions tals com disminucions de
vendes i de fluxos de tresoreria, de pèrdua de rendibilitat, de dificultats de li-

quiditat i de difícil accés al crèdit bancari, de deteriorament del valor de certs
actius de l’empresa, etc. Tots aquests riscos afecten la situació econòmica i
patrimonial de les empreses, i poden provocar una amenaça raonable de
dubte o incertesa sobre el futur d’una entitat. La Norma Tècnica sobre Em-
presa en Funcionament indica que correspon a la Direcció i als administradors
avaluar la capacitat de gestió continuada de l’entitat en el moment de for-
mular els comptes anuals o altres estats financers, per determinar si cal aplicar
el principi d’empresa en funcionament. Però és responsabilitat de l’auditor
avaluar la validesa dels supòsits considerats per la Direcció en la preparació
dels estats financers, i concloure sobre si existeixen incerteses significatives
en la capacitat de l’entitat per continuar sent una empresa en funcionament.

En èpoques com l’actual, la valoració dels fets i circumstàncies que afecten la pos-
sibilitat de continuar sent una empresa en funcionament pot ser cada vegada
més difícil, atès que l’escenari en què les empreses actuen pot canviar ràpidament.
Entitats amb una història d’operacions rendibles i accés sense dificultats a les
fonts de finançament, en escenaris sense crisi, podrien no necessitar una anàlisi
que recolzi els supòsits d’empresa en funcionament. No obstant, els efectes de la
crisi creditícia i l’alentiment de l’economia poden fer probable que, fins i tot em-
preses amb llargues trajectòries de beneficis i sense problemes passats d’accés al
crèdit, puguin tenir dificultats per obtenir renovacions de finançament en els ma-
teixos termes que tenien o similars. Això ens porta a considerar que entitats que
anteriorment no havien de preparar una anàlisi detallada de recolzament als su-
pòsits d’empresa en funcionament, hauran de començar ara a considerar-ho.
Alguns exemples de fets o situacions que puguin afectar, en l’actual situació, els
supòsits d’empresa en funcionament són: venciments de préstecs a un dia fix
sense una perspectiva clara de renovació o devolució, o excessiva utilització de
préstecs a curt termini per finançar actius no corrents; incapacitat per complir els
termes establerts en els contractes de préstecs; pèrdua de mercats importants,
franquícies, llicències o d’un proveïdor principal, etc. L’existència d’un o més fets
com els mencionats no sempre significa que existeixi una incertesa significativa
sobre l’aplicació del principi d’empresa en funcionament, però quan s’identifi-
quen, l’auditor ha de desenvolupar els procediments d’auditoria necessaris per
obtenir evidència suficient i apropiada per confirmar-la o rebutjar-la. 

Els pressupostos i les previsions de la Gerència són essencials en les avaluacions
de l’auditor amb relació a la valoració de l’entitat com a empresa en funciona-
ment. Alguns factors que poden ser rellevants per a aquesta anàlisi són:
– Si la Direcció i els administradors s’han involucrat convenientment i han pres-

tat l’atenció apropiada a les previsions i els pressupostos.
– Si els supòsits són consistents amb els utilitzats per valorar actius i els tests

de deteriorament.
– Si les previsions indiquen els mesos en què la liquiditat sigui insuficient, i

com la Direcció pensa enfrontar-se a aquestes mancances de liquiditat.
– Si van ser contemplats en les anàlisis de la Direcció els augments de costos

en el finançament.
– Si les previsions tenen en compte qüestions típiques de períodes de recessió

com ara disminucions de vendes, augment de morositat, augment de les
despeses financeres, etc.

Informatiu de l’economista núm. 127 Pàg. 59

L’auditoria en temps de crisi

Separata / Secció REA Catalunya



– Si la Direcció ha fet les anàlisis de sensibilitat apropiades, tals com considerar
l’efecte de pèrdua de clients o proveïdors clau.

– Com les previsions consideren les realitzacions d’actius, incloent si són rea-
listes i per l’import pressupostat.

El que convé tenir present és que en determinades circumstàncies els comptes
anuals i l’informe de gestió han de contenir la informació necessària i suficient
sobre aquests aspectes i en especial haurem de verificar que aquests des-
criuen adequadament els principals fets o condicions causants de dubtes
sobre la capacitat de l’entitat per continuar operant i els plans de la Direcció
per combatre aquests fets o condicions.

Basat en l’evidència d’auditoria obtinguda, l’auditor conclou si els supòsits de la
Direcció sobre l’aplicació del principi d’empresa en funcionament són apropiats,
i avalua l’opinió que emetrà en aquestes circumstàncies. Si l’auditor coincideix
amb la valoració de la Direcció i considera que la informació facilitada és ade-
quada, l’opinió serà favorable. En altres casos, procedirà segons prescriu la Norma
Tècnica d’Auditoria sobre l’Aplicació del Principi d’Empresa en Funcionament.

2. Risc d’irregularitats

En una conjuntura com l’actual, augmenta el risc d’irregularitats a causa prin-
cipalment de les pressions que existeixen sobre la Direcció de les companyies
per aconseguir els objectius pressupostats, en base als quals fins i tot s’arriba
a determinar la remuneració dels directius. Altres problemes relacionats amb
l’augment del risc d’irregularitats poden ser l’existència de clàusules especials
lligades a contractes de finançament, errors intencionats en la valoració d’ac-
tius, en el reconeixement dels ingressos, el diferiment de costos, apropiació
indeguda d’actius, etc. Totes aquestes situacions es poden resumir en dues:
per una banda l’emissió d’informació financera fraudulenta, i de l’altra l’apro-
piació o ús indegut d’actius.

L’auditor, mentrestant, està duent a terme els procediments d’identificació de
riscos i del coneixement del negoci de l’entitat (incloent-hi el control intern);
paral·lelament, ha de realitzar procediments d’identificació de riscos materials
relacionats amb el frau i en especial als riscos relatius a fraus relacionats amb
el reconeixement dels ingressos de l’entitat, perquè aquest és un dels temes
que possiblement serà més significatiu. Els procediments específics per a la
identificació de riscos de frau estan principalment relacionats amb obtenir co-
neixement del procés que té la Direcció i els administradors de l’entitat audi-
tada per avaluar el risc de frau, per identificar riscos i respondre’n, per
comunicar totes aquestes circumstàncies internament a tots els membres de
l’empresa i amb les comunicacions que la gerència efectua als seus empleats
amb relació a bones pràctiques i comportaments ètics. A part d’aquests pro-
cediments de caràcter principal, es poden dur a terme procediments de tipus
analític per descobrir situacions de caràcter inusual o no esperades que po-
guessin indicar riscos relacionats amb activitats fraudulentes o bé utilitzar una
altra informació de l’auditoria (p.ex., informació relativa a l’acceptació de co-
mandes) per tal de detectar possibles situacions d’aquest tipus.

Les respostes davant riscos significatius identificats d’aquest tipus són:
– Respostes de caràcter global: a) hem d’assignar personal experimentat amb

coneixements especialitzats en el tema i emfasitzar l’escepticisme professional
b) hem de comprovar si la selecció i aplicació de polítiques comptables per
part de l’entitat i particularment les que fan referència a les estimacions comp-
tables o la comptabilització de transaccions complexes poden ser indicatives
d’irregularitats c) hem d’incorporar elements d’imprevisibilitat en la selecció de
la naturalesa, temps i extensió dels nostres procediments d’auditoria (p.ex.,
efectuar procediments sobre comptes que no s’havien verificat anteriorment
perquè no eren significatius, canviar les dates previstes de realització dels pro-
cediments, utilitzar diferents mètodes de selecció de mostres, realitzar proce-
diments en diferents localitzacions i no anunciant les visites, etc.).

– Respostes específiques davant riscos identificats per irregularitats: a) incre-
mentar la importància de les proves de comprovació o inspecció de certs actius;
b) utilitzar tècniques d’auditoria assistides per ordinador per cobrir un volum
major de transaccions automàtiques; c) introduir procediments de corroboració
d’informació (s’utilitzen molt especialment sobre ingressos quan per exemple
no només se sol·liciten confirmacions dels saldos sinó també les condicions i
els terminis per cobrir possibles problemes d’interrupció, valoració d’ingressos,
etc.); d) desplaçar els procediments substantius a períodes molt propers al tan-
cament per evitar problemes d’interrupció o de comptabilitzacions fictícies; e)
incrementar l’abast dels procediments (ampliar mostres, desenvolupar més
procediments analítics o de detall, etc.); f) davant riscos identificats relacionats
amb els inventaris haurem d’incrementar els procediments d’observació o re-
alitzar comprovacions en dates no anunciades; g) si observem que hi poden
haver riscos relacionats amb les estimacions de la gerència, hem de comprovar
que els criteris i hipòtesis que ara s’empren estan en consonància amb els que
es feien servir anteriorment, o bé utilitzar experts per corroborar-los.

– Respostes davant riscos identificats per apropiació indeguda. Els proce-
diments a efectuar podrien ser, entre d’altres: arqueigs sorprenents d’efectiu
i/o valors, control d’inventaris sorprenents, comparar ràtios clau d’inventaris
amb la mitjana del sector, analitzar diferències de negatives d’inventari per
ubicació i tipus de producte, revisar la documentació suport dels ajustaments
negatius d’inventaris, confirmar directament amb els clients els moviments
dels seus comptes, canvis de data de sol·licitud de confirmació de saldos a
proveïdors, clients i entitats financeres, canviant també el criteri de selecció
de les mostres, analitzar els descomptes de vendes i les devolucions o ten-
dències inusuals, revisar la correcció de despeses elevades i inusuals, etc.

3.  Riscos relacionats amb la valoració dels actius

En un moment com l’actual, caracteritzat per una falta de liquiditat i baix con-
sum, augmenta el risc de deteriorament del valor dels actius financers, els in-
tangibles, els productius, els immobiliaris i el risc de recuperació del cost d’altres
actius corrents. Els riscos en aquest sentit són, entre d’altres, els següents:
a)Que el descens de les vendes pugui afectar les rendibilitats, i això pot tenir

com a conseqüència la discontinuïtat d’algunes línies de producció amb el
consegüent deteriorament dels actius integrants de dita línia (maquinàries,
instal·lacions, equips, etc.).

b)En el cas d’actius de caràcter immobiliari, es poden produir pèrdues de valor
de caràcter molt significatiu i per això l’auditor ha de tenir accés a taxacions
actualitzades. 

c) En èpoques de crisi com l’actual, és important poder determinar la capacitat
que posseeixen els actius per generar beneficis en el futur, condició indispen-
sable perquè el seu valor de cost sigui considerat un actiu i no una despesa,
ja que a través dels ingressos que sigui capaç de generar, el seu cost serà re-
cuperat. Algunes situacions que suposen un risc són les següents:
– Augment de la morositat dels clients i altres deutors, incloent-hi les em-

preses vinculades.
– Pèrdues de valor d’existències per excés d’estocs a causa de la caiguda de

vendes o a una competència més pronunciada.
– Recuperació futura de crèdits fiscals per la caiguda dels beneficis tant en

l’exercici actual com en el futur.
– Pèrdues de valor d’inversions a curt termini.

Davant aquest panorama, l’auditor haurà de prestar especial atenció a l’anàlisi
de les magnituds clau i significatives del negoci, com són els nivells de vendes,
en general i per línies, els marges de contribució i de rendibilitat, les compa-
racions amb els pressupostos i anàlisi de desviacions, les anàlisis de la situació
del sector en què desenvolupa la seva activitat amb especial èmfasi en els in-
dicadors de descens de la demanda, expectatives futures, etc. Així mateix, l’au-
ditor haurà d’efectuar una anàlisi dels fluxos de tresoreria actuals i els
projectats, revisar la raonabilitat de les hipòtesi considerades en els càlculs
amb relació a les expectatives del negoci i del sector en què opera.
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A l’hora de revisar els comptes per cobrar, l’auditor haurà de considerar que la crisi fi-
nancera no solament afecta el nostre client, sinó també a tercers amb els quals manté
relacions comercials. La situació comporta un augment del risc de la morositat, per la
qual cosa l’auditor haurà de fer una anàlisi profunda dels índexs de termini mitjà de
cobrament, de l’antiguitat de saldo dels comptes per cobrar, i anàlisi de recuperabilitat,
amb l’objectiu de decidir si correspon alguna provisió o ajustament. Així mateix, haurà
d’efectuar proves extensives sobre la provisió d’insolvències i sobre la provisió per de-
volucions, analitzant les estimacions utilitzades en el càlcul i revisant la validesa de les
hipòtesis considerades i si les mateixes es basen en dades històriques.
Respecte als actius immobiliaris, l’auditor s’haurà de conformar sobre el valor
raonable en el mercat dels béns immobles de l’empresa, sol·licitant taxacions
actualitzades d’experts independents, que l’auditor haurà de revisar, complint
amb la Norma Tècnica d’Auditoria sobre la Utilització del Treball d’Experts In-
dependents per Auditors de Comptes.
Respecte a les existències, haurem de verificar la valoració de les mateixes
comprovant que no excedeixin el seu valor net de realització i identificar les que
són de moviment lent i/o estan obsoletes.

4. Problemes financers

Estant en l’actualitat en una situació de crisi financera, ens hem de referir neces-
sàriament als riscos específics als quals les empreses poden veure’s exposades:
a)Risc de liquiditat. La reduïda liquiditat en els mercats financers és causa

d’impossibilitat d’atendre els deutes en els termes i terminis convinguts.
L’auditor haurà de dur a terme una anàlisi a fons de l’estat de liquiditat,
evolució i projecció del fons de maniobra de l’empresa, aplicació de ràtios
de liquiditat, tresoreria i endeutament, anàlisi de les previsions futures a curt
i a mitjà termini, i avaluar la seva raonabilitat, etc.

b)Refinançament de deutes. A Espanya, una gran quantitat d’empreses es tro-
ben amb un alt nivell d’endeutament amb les entitats financeres. S’ha arribat
a aquesta situació a causa, fonamentalment, de la facilitat que hi havia fins
no fa gaire temps en el mercat per accedir al finançament extern i al baix preu
del diner. Aquesta tendència va canviar amb la irrupció de la crisi que ens
ocupa, ja que les facilitats abans citades s’han transformat en serioses dificul-
tats en l’actualitat per accedir al crèdit bancari, especialment per a qui necessita
finançament, situació que comporta que, quan els acords de finançament expiren,
la seva renovació es torni excessivament costosa o directament impossible, amb
conseqüències directes sobre els supòsits d’empresa en funcionament. Caldrà
dur a terme una anàlisi del nivell d’endeutament de l’empresa i de les neces-
sitats actuals i futures d’obtenció de finançament, amb l’objectiu d’obtenir
evidències relatives a la seva viabilitat futura. 

c) Endeutament lligat a actius el valor dels quals pot disminuir. La pèrdua
de valor d’actius que garanteixin deutes pot ser un seriós obstacle en el mo-
ment d’intentar mantenir el nivell d’endeutament de les empreses o per
classificar el passiu com a deute a llarg termini. Aquest cas es pot donar a
l’adquirir, per exemple, un immoble amb garantia hipotecària, o una parti-
cipació en una empresa amb un crèdit bancari garantit amb l’aportació de
les accions adquirides. En cas de reducció del valor de les accions, el deutor
hauria d’aportar garanties addicionals per evitar que el crèdit es torni exigi-
ble. L’auditor haurà d’analitzar la documentació suport dels deutes bancaris,
de la qual sorgiran les clàusules que identifiquin els actius relacionats amb
els deutes i les seves condicions. L’auditor també haurà de comprovar la rao-
nabilitat de la valoració de dits actius.

5. Algunes situacions especials

La crisi global actual té algunes situacions especials que sens dubte poden
tenir un efecte significatiu sobre els comptes anuals i que poden ser algunes
de les que exposem a continuació:
a)Subvencions i ajudes a reintegrar

La situació de disminució de vendes, il·liquiditat, dificultats per accedir al crèdit,
etc., pot ocasionar que l’entitat beneficiària no pugui complir certes condicions

imposades per l’entitat atorgant per accedir a la subvenció o a l’ajuda (incre-
ment de plantilla, inversió en immobilitzat tangible, metes mínimes de venda),
i pugui exigir la devolució parcial o total de la mateixa.

b)Llicències i concessions
Així mateix, algunes empreses que actuen en sectors que més pateixen els
efectes de la crisi, com per exemple el sector de l’automoció, poden arribar
a no complir els requisits imprescindibles a l’hora de l’atorgament de la con-
cessió, com per exemple els objectius de vendes, cosa que pot tenir com a
conseqüència l’anul·lació de la llicència o concessió. Aquest risc caldrà ser
avaluat per l’auditor i s’haurà de considerar a l’hora de planificar l’auditoria.

c) Incompliment de contractes i contingències legals
Els problemes financers i la disminució dels ingressos per vendes poden cau-
sar dificultats per al compliment de pagaments i/o compromisos establerts
per contractes i/o acords amb tercers, que poden tenir conseqüències de ca-
ràcter legal i econòmic per a l’empresa, i que han de ser identificades i ava-
luades per l’auditor.

d)Declaracions de concursos de creditors i expedients de regulació d’ocupació
Com a conseqüència de les dificultats que afronten les empreses, han aug-
mentat les sol·licituds de concurs de creditors i els acords d’expedients de
regulació d’ocupació. Atès que en aquests casos la informació sobre acords
en general no està a disposició de l’auditor amb la fluïdesa aconsellable, és
necessari que l’auditor mantingui un contacte freqüent i fluid amb els nivells
adequats de la Direcció i amb els advocats de la companyia. En aquest con-
text, la carta de circularització a assessors legals i les seves respostes té una
importància singular per a la formació del judici de l’auditor. L’auditor haurà
d’avaluar les contingències que al seu parer hagin de ser provisionades, i l’a-
dequada informació d’aquests fets en els comptes anuals de la societat.

Importància relativa

En un context d’incertesa i riscos com els que hem vist, el criteri professional acon-
sella extremar la prudència i l’aplicació de criteris conservadors a l’hora de plani-
ficar i executar l’auditoria. En aquest sentit, moltes empreses que fins fa poc eren
considerades empreses amb beneficis normals als efectes de l’aplicació dels coe-
ficients sobre l’actiu, les vendes o el resultat, es veuran en la situació d’“Empreses
amb pèrdues o baixa rendibilitat”, cosa que comportarà aplicar coeficients dife-
rents als que s’aplicaven fins ara, i altres bases de càlcul. La importància relativa
hauria de disminuir, i caldria ampliar les dimensions de les mostres en virtut de la
menor confiança que es genera a partir de la situació d’incertesa.

Fets posteriors

La Norma Tècnica d’Auditoria sobre Fets Posteriors cobra especial importància
en aquest marc de crisi global, atès que la situació, de per si inestable, pot
canviar d’un moment a l’altre amb un efecte significatiu sobre els comptes
anuals auditats, fins i tot després d’haver tancat l’exercici, i fins i tot després
d’haver acabat el treball de camp de l’auditoria. A la data d’emissió de l’in-
forme –o entre la data d’entrega de l’informe i la de la celebració de la Junta
d’Accionistes– es poden haver produït condicions que no estaven presents du-
rant el desenvolupament del treball de camp, i ni tan sols a la firma de l’informe
d’auditoria. La sol·licitud de concurs de creditors d’un client molt important pot
ser un exemple d’aquest canvi en les condicions. Resulta d’una importància fo-
namental la realització dels procediments indicats en la Norma Tècnica sobre
Fets Posteriors, documentar-los convenientment en els papers de treball i so-
bretot tenir informació sobre decisions dels Òrgans d’Administració amb pos-
terioritat al tancament de l’exercici que puguin afectar la consideració
efectuada per avaluar la viabilitat de l’empresa i l’aplicació del principi d’em-
presa en funcionament. La possibilitat que l’empresa auditada sol·liciti concurs
de creditors amb posterioritat a l’emissió de l’informe de l’auditor és un dels
riscos principals que l’auditor haurà de considerar.

Carlos Puig de Travy, vicepresident del REA
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Hemeroteca

Viure segurs a Europa.
Ens cal un exèrcit
comú?
Autor: Xavier Ferrer

Edita: Dèria Editors

Analitza la viabilitat eco-
nòmica i política d’una
defensa europea co-
muna, en el benentès
que un augment de ca-
pacitat en defensa no
suposa necessàriament
tenir més capacitat per
fer la guerra, sinó pací-
fica als conflictes.

Control presupuestario.
Planificación, elabora-
ción y seguimiento 
del presupuesto
Autor: Luis Muñiz

Edita: Profit editorial

El control presupues-
tario es una herra-
mienta imprescindible
para controlar la ges-
tión de la empresa y
anticiparse a los pro-
blemas que se pue-
den producir. Este
libro aporta ideas,
conceptos, técnicas,

herramientas y soluciones para todas las
organizaciones en el ámbito de la gestión
y del control presupuestario, y le permitirá
conseguir una utilización mucho más efi-
caz de los recursos.

De la contabilidad a la
ingeniería. Un paso útil
e innovador

Autor:
Esteban Sabater Gili

Edita:
Trafford Publishing

Todo fiscal
Coordinador: 
Francisco Manuel
Mellado Benavente

Autores:
Javier Argente Álvarez,
Carlos Arveras Alonso,
Antonio Rodríguez
Vegazo, Ángel 
Márquez Rabanal, 

Néstor Carmona Fernández, José Manuel
Bunes Ibarra, Francisco Javier Sánchez
Gallardo, Esther Pérez Cantero, Francisco
Solana Villamor

Secretos de familia.
Las guerras del poder

Autor:
Agustí Sala

Edita:
Grupo Robin Book

Un negocio puede ser
considerado familiar
cuando los titulares
de la mayoría del ca-

pital o de una parte significativa del mismo
son parientes con capacidad para incidir
en sus políticas y estrategias, Teniendo en
cuenta este principio vemos que miles de
compañías y negocios responden a esa de-
finición, desde el comercio de la esquina
hasta colosos como Ford, Michelin, Fo-
mento de Construcciones y Contratas (FCC),
Acciona, Carrefur, Fiat o grupos familiares
con un sinfín de intereses en empresas de
la más variada naturaleza.
En la esfera de las personas, si hay algo que
distingue a este tipo de empresas del resto,
seguramente ese factor es la emotividad. 
Y es así  porque la relación entre familiares
no es únicamente comercial o económica,

sino que debe aportar un mayor apego a
la compañía como consecuencia de la vin-
culación sanguínea entre sus miembros.

ADAM SMITH.
Una investigación
sobre la naturaleza
y causas de la riqueza
de las naciones

Autor:
Manuel Moltalvo

Edita:
Editorial Tecnos

Aproximación
a las competencias
profesionales genéricas
de los economistas

Elaborat per:
Equip de treball 
de la Comissió 
d’Ensenyament de
l’Economia i Empresa
del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya:
Montserrat Casanovas,
Joan Sardà i Javier
Asenjo 

Edita:
Consejo General de Colegios 
de Economistas de España

La valoración 
de la empresa

Autors:
Ruben Aragón López,
Sergio Gámez 
Martínez, Fernando
Gómez-Bezares Pas-
cual, Prosper Lamothe
Fernández, Juan Mas-
careñas Pérez-Iñigo 
i Pere Viñolas Serra

Edita:
Consejo General de Colegios 
de Economistas de España
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Entitats col·laboradores

HORARI D’ESTIU

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

Del 22 de juny al 10 de setembre 
de 8 a 15 hores.

Del 10 al 21 d’agost el Col·legi 
romandrà tancat per vacances.




