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No hi ha dubte que l’any 2009 ha estat un exercici especialment di-
fícil. La crisi econòmica ens ha mostrat la seva pitjor cara, amb taxes
d’atur molt elevades, amb un increment de la precarietat laboral i
una caiguda generalitzada de les activitats empresarials i en conse-
qüència de les rendes familiars i de la confiança de tota la societat.
Per al 2010, tot i que existeix un consens que indica que cap a finals
d’any es podria iniciar una breu i lenta recuperació, el que és segur
és que en els primers mesos de l’any es pot agreujar aquesta situa-
ció, com a mínim pel que fa al percentatge d’aturats. 

Davant d’aquest escenari el repte per aquest any és emprendre les reformes estructu-
rals necessàries per assegurar la sostenibilitat fiscal a llarg termini i actuar sobre els fac-
tors de competitivitat reals, que demanen alhora profundes reformes estructurals així
com polítiques actives que permetin la regeneració de la confiança en les institucions i
en l’estructura política. 

En aquest context els economistes i el Col·legi no hem defugit la responsabilitat d’emetre la
nostre opinió sobre les actuacions que en l’àmbit de l’economia i de l’empresa hem cregut
que eren les més convenients. Tenint present la divergència de punts de vista que pot haver-
hi en l’àmbit de la ciència econòmica, hem mantingut, a través dels documents d’opinió que
al llarg de l’any us hem fet arribar, la nostra opinió, que hem pretès raonada i sempre in-
dependent. Sincerament, crec que com a col·lectiu hem fet allò que se’ns requeria. 

El nostre Col·legi també inicia l’any amb
altres reptes importants que, amb el vostre
ajut i col·laboració, portarem a bon fi. El
2010 serà l’any en què començarem a
regir-nos pels Estatuts aprovats per As-
semblea el passat 17 de desembre, l’any en
què previsiblement es començarà a cons-
truir la nova seu del Col·legi i l’any en que
haurem d’adaptar el nostre funcionament
intern als requeriments que ens imposa la
Llei Òmnibus, que reforma, entre d’altres,
la Llei de Societats Professionals i la Llei de
Col·legis Professionals estatal. 

També serà l’any en què es faran visibles les diverses actuacions que la Junta de Govern
ha portat a terme amb l’objectiu d’adaptar el Col·legi, especialment en els àmbits dels ser-
veis als col·legiats, l’Aula d’Economia i Formació, la dinamització de les Comissions i el
posicionament social de la professió, tot això amb l’objectiu últim de millorar les pres-
tacions als col·legiats i d’incrementar el nombre de graduats que trobin en el Col·legi
una eina útil en el seu exercici professional. 

Finalment aprofito per informar-vos que aquest any és també any d’eleccions a la tota-
litat dels càrrecs de la Junta de Govern. Aquesta convocatòria es celebrarà segons el que
disposen els Estatuts que varen entrar en vigor l’any 1985, en tant que estem pendents
que la Generalitat adeqüi a la legalitat els Estatuts aprovats per l’Assemblea el 17 de de-
sembre de 2009 i els publiqui al DOGC, que preveiem que tindrà lloc el mes d’abril. 

Editorial

Joan B. Casas
Col·legi d’Economistes de Catalunya
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El passat 26 de novembre, el Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya va celebrar la seva
Jornada Anual dels Economistes que, sota
el títol il·lustratiu de “La crisi: impactes i
transformacions” va anar adreçada a des-
velar quines seran les transformacions que
viurem a Catalunya un cop comencem a
sortir de la crisi, per tal de treballar conjun-
tament en la construcció d’un nou sistema
que garanteixi solidesa econòmica amb
visió a llarg termini en aquesta nova etapa.
La inauguració de la Jornada dels Econo-
mistes va estar presidida pel degà del

de vista de solucions, d’optimisme mo-
derat, d’esforç, de lluita i de cerca d’ele-
ments que condueixin a la confiança.
Aquesta va ser la línia discursiva dels po-
nents inaugurals de la Jornada. El degà
del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
Joan B. Casas, va apuntar al respecte que
“es necessiten actuacions que generin con-
fiança i, per això, és bàsic que es complei-
xin dos condicionants: una forma d’actuació
decidida i una assumpció des del primer
moment dels costos que impliquin aques-
tes decisions”. 
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L’interès més alt

Jornada dels Economistes 2009

Col·legi d’Economistes, Joan B. Casas, i va
comptar amb els parlaments inaugurals de
l’Excm. Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
el secretari d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Andreu Morillas,
Valentí Pich, president del Consejo Gene-
ral de Colegios de Economistas de España,
i Antoni Fogué, president de la Diputació
de Barcelona. 

Des dels grans agents econòmics i so-
cials, i en el marc de la Jornada dels Eco-
nomistes, el 2010 s’encara des d’un punt



El president del Consejo General de Cole-
gios de Economistas de España, Valentí Pich,
va recolzar el discurs del degà de Catalunya
i va afirmar que, des del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, amb Casas al capda-
vant, han quedat constatades l’activitat i les
ganes de fer coses.

Andreu Morillas, secretari d’Economia i Fi-
nances de la Generalitat de Catalunya, va
animar als assistents a la Jornada a celebrar
sessions productives amb la voluntat que
surtin propostes útils per al conjunt de la so-
cietat. Així mateix, Morillas va aportar com a
reflexió a l’auditori que davant de la situació
econòmica actual, cal optimisme per tal d’a-
conseguir generar de nou creixement, i va
recordar als presents que, tot i no tractar-se
d’una crisi cíclica, no és la primera que passa
Catalunya i que se superarà. Segons Mori-
llas, “els economistes tenen molt a dir en
aquest tipus de processos i amb aquesta
jornada es facilita aquesta labor d’evolu-
ció i de cerca d’un model productiu”.

Des de l’Ajuntament, l’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, va parlar en el seu discurs dels

agents actius en les transformacions que
tots hem de fer per encarar un nou model
econòmic i va assenyalar alguns aspectes
que s’estan treballant per tal d’aconseguir
aquesta confiança que va introduir el
Degà. Les realitats de les que es parteix,
segons Jordi Hereu, són la diversificació
econòmica, nous negocis i el consens
entre agents d’àmbit local per tal de tirar
endavant polítiques socials (formació per-
manent, continuada, etc). L’alcalde de Bar-
celona va posar de manifest la necessitat
d’invertir, i en aquest sentit, va citar que l’A-
juntament invertirà 800 milions aquest 2010.
Finalment, va felicitar al Col·legi per la seva
contribució social en el disseny de noves
pautes econòmiques per sortir de la crisi. 

En el parlament inaugural a càrrec del pre-
sident de la CECA, Juan Ramon Quintás,
aquest va partir de la situació dels mega-
bancs de fer propostes de fraccionament. A
aquest respecte, Quintás va assenyalar com
a preferible la que recomana elevar els re-
queriments de capital i liquiditat, així com la
presentació de “testaments vitals”. El presi-
dent va jutjar necessari restaurar l’eficàcia de
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la disciplina de mercat mitjançant el control
regulatori del risc sistèmic, i va considerar
com una de les reformes necessàries la con-
versió en obligació legal d’algunes reco-
manacions dels codis de bon govern. 

El president de la CECA, va reiterar la seva
opinió contrària a una reacció regulatòria
del sector financer com a resposta a la gra-
vetat i profunditat de la crisi. En la seva opi-
nió, la reforma ha de ser respectuosa amb
el rol designatiu dels mercats, orientant-la no
a substituir-los sinó a aconseguir el bon fun-
cionament d’aquests, eliminant els factors
que van provocar la seva disfuncionalitat
en la gestació de la crisi. Malgrat això, Juan
Ramon Quintás, va assenyalar que en l’ac-
tualitat sembla més gran el perill que es pren-
guin reformes insuficients, bé per la relaxació
després de viure moments més difícils, bé
per la “captura del regulador” pels mega-
bancs. En aquest sentit, Juan Ramón Quintás
es va referir als “bancs globals” com a “bancs
nacionals” en el moment d’entrar en fallida.
Això a la pràctica, va dir, conduiria a que l’Es-
tat hagi de sufragar les pèrdues, no sent així
en el moment que es produeixen els guanys.

Per a Quintás, un bon complement seria
l’obligació de les grans entitats internacio-
nals d’elaborar periòdicament un Pla de
Contingència especificant un conjunt com-
plert d’instruccions (“testaments en vida”)
sobre com es podria desmantellar ràpida-
ment la institució en cas de necessitat. Fi-
nalment, i més important que aquestes
mesures és, segons Quintás, la denomi-
nada regulació macro prudencial, que
compta també com a instrument principal
amb les exigències de capital regulatori i
liquiditat establertes de forma anticíclica,
és a dir, sota el principi de penalitzar el
creixement excessiu del crèdit en la fase
ascendent i facilitar-lo en la descendent. El
president de la CECA va advertir com ab-
solutament necessari que l’entrada en vigor
de les reformes sigui cuidadosament ajus-
tada a la conjuntura econòmica, amb la fi-
nalitat de no provocar un nou “crèdit
crunch” que origini una nova recessió. 

Després d’un matí intens que va comptar
amb 6 sessions professionals de treball se-
guides de 5 sessions estratègiques, la Jor-
nada dels Economistes va arribar a la seva

fi amb una cloenda d’alt nivell que va anar
a càrrec de Ferran Soriano, president de
Spanair. Anton Gasol, director tècnic de la
Jornada dels Economistes, va introduir el
ponent, fent menció de la seva impecable
trajectòria professional i felicitant-lo per ser
l’autor de la fórmula de l’èxit: “compromís
x equilibri x talent.” Soriano va exposar la
situació de la companyia i va anunciar que
entre les solucions per tirar endavant con-
templen bé la fusió o bé entrar a formar
part d’un grup més gran. Igualment, va ad-
vertir també que la no consecució de vols
intercontinentals provocarà, ja a curt ter-
mini, efectes multiplicadors negatius. 

Al vespre es va celebrar el tradicional
Sopar dels Economistes que en aquesta
ocasió va tenir lloc als Jardins de l’Hotel
Rey Juan Carlos I. En el marc d’aquesta tro-
bada es va fer el lliurament de les insígnies
als col·legiats amb més de 25 anys de
col·legiació i posteriorment es va entregar
el Premi al Reconeixement al millor currí-
culum universitari, que en aquesta ocasió
va recaure ex aequo a totes les candidatu-
res presentades:
– Sra. Sara Hernández Martínez, llicenciada per
la Facultat de Ciències Econòmiques i Em-
presarials de la Universitat Pompeu Fabra 
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– Sr. Robert Gásquez Mendoza, llicenciat
per la Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials de la Universitat de Bar-
celona 

– Sr. Ferran Portella Carbo, llicenciat per la
Facultat de Ciències Econòmiques i Em-
presarials de la Universitat Autònoma de
Barcelona 

– Sra. Clara Brull Sardaña, llicenciada per la
Facultat de Ciències Econòmiques i Em-
presarials de la Universitat Rovira i Virgili 

– Sra. Marisa Germán Peraza, llicenciada per
la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la Universitat de Girona 

– Sr. Joan Alís i Pujol, llicenciat per la Fa-
cultat d’Empreses i Comunicació de la
Universitat de Vic 

– Sr. Manuel Carreira Cerdeira, llicenciat per
la Universitat Oberta de Catalunya 

– Sra. Clara Gutiérrez Zafra, llicenciada per
l’Escola Superior d’Administració d’Em-
preses (ESADE) 

– Sra. María Blanca Serrano Algueró, llicen-
ciada per la Universitat Abat Oliba 

– Sra. Sara Nawal Rim Barangué, llicen-
ciada per la Universitat Internacional de
Catalunya. 

En el decurs del sopar, es va distingir al Sr.
Lluís Barbé com a Col·legiat de Mèrit en re-
coneixement a les seves aportacions en la
recerca de la història del pensament eco-
nòmic, passant per la teoria de sistemes,
l’economia d’empresa, la teoria econòmica
i l’anàlisi estadístic i economètric, entre
d’altres. Tanmateix, la Junta de Govern
també va voler destacar la seva tasca do-
cent i el seu mestratge en l’ensenyament
de l’Economia i en la formació i generació
de moltes fornades de nous economistes; i,

finalment, en reconeixement al seu suport
continuat i col·laboració a la professió d’eco-
nomista i, concretament, al Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

També es va lliurar al Sr. Josep Fontana la
distinció de Col·legiat d’Honor, per la seva
tasca realitzada en la recerca de la història
econòmica de Catalunya i Espanya, així
com el reconeixement, també, de la seva
tasca docent, el seu mestratge en l’ense-
nyament de la Història Econòmica que ha
fet possible una generació d’historiadors
econòmics en el nostre país.

El guardó a l’Economista d’Empresa de
l’any va ser per a Joan Castells Trius, pre-
sident i conseller delegat de la Mútua d’As-
segurances FIATC, qui ha demostrat al llarg
de tota la seva carrera un important espe-
rit emprenedor i innovador.

El Premi de Reconeixement al Despatx Pro-
fessional d’Economistes de l’any, va ser en
reconeixement a la dedicació de Josep Cid
Dacosta a la societat IGC Inter Grup Con-
sultors S.A, així com la seva activitat col·le-

gial en la Comissió d’Assessors Fiscals i a la
societat J&Garrigues, que malgrat el seu
perfil jurídic, sempre ha tingut clar els as-
pectes econòmics en les seves actuacions.

El Premi Joan Sardà Dexeus de la Revista
Econòmica de Catalunya, es va concedir,
en la modalitat de millor llibre d’econo-
mia, a la publicació “Caixa Sabadell. Fi-
nances i acció social 1859-2009” dels
autors Josep M. Benaul, Carles Sudrià i An-
toni Garrido. Pel que fa a la modalitat de
millor trajectòria professional en la difusió
de l’economia, va ser per al redactor en
cap d’economia de la Vanguardia, Ramon
Aymerich.
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Tributs del Ministeri d’Economia- no va
poder assistir precisament per estar treba-
llant en l’anunciada “Llei d'Economia Sos-
tenible” que es va anunciar l’endemà de la
nostra Jornada. Va ser substituït pel delegat
especial d’Hisenda Sr. Juan Cano, al qual
se li va agrair molt especialment la seva im-
prevista intervenció. 

El Sr. Juan Cano, va explicar des de la seva
posició de Delegat Especial, les tres línies
generals aplicades. La primera dirigida a
afavorir la liquiditat a les empreses mit-
jançant la devolució més ràpida tant de
l’IRPF com de l’IVA en el nou sistema de
devolució mensual, fent especial menció
a que s’han triplicat les devolucions d’IVA.
La segona dirigida a facilitar el pagament
dels impostos mitjançant mesures d’ajor-

nament i fraccionament i d’eliminació de
garanties fins a 18.000 t de deute, i la ter-
cera referida a la lluita contra el frau fiscal,
reforçant el control en el moment de la
declaració i en la vigilància de les transac-
cions en efectiu.

El ponent Sr. Àngel Segarra, economista as-
sessor fiscal, va detallar les mesures adop-
tades pel Govern fins a la data, criticant la
poca efectivitat de les mateixes i va propo-
sar un seguit d’altres que, al seu entendre,
ajudarien a les empreses a la superació de
la crisi.

Les conclusions generals de la sessió es
poden resumir en primer lloc, en la ne-
cessitat d’introduir mesures fiscals més
profundes per a lluitar contra la crisi, com
les argumentades pel ponent Àngel Se-
garra; en segon lloc, en la crítica genera-
litzada a la prevista pujada de l’IVA
general del 16% al 18% i del reduït del 7%
al 8%, a partir del pròxim 1 de juliol de
2010, ja que no es veu que la recuperació
econòmica s’hagi iniciat per a aquesta
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Sessions de treball 
de la Jornada dels Economistes 2009
La Jornada dels Economistes del 2009 la van configurar 11 sessions de treball a Barcelona, separades en dos blocs, que es van celebrar
en el Palau de Congressos de Catalunya el dijous 26 de novembre. El primer bloc varen ser sessions professionals i el segon bloc sessions
estratègiques.

La sessió de la seu de Girona es va celebrar el dia19 de novembre; la de Tarragona, el dia 5 de novembre i la de Lleida el dia 15 de de-
sembre. Les sessions van ser organitzades conjuntament amb les facultats d’Econòmiques de Girona, Tarragona i Lleida respectivament.

PRIMER BLOC. Sessions professionals

“Mesures fiscals contra la crisi”

President: 
Sr. Jordi Gual, sotsdirector general de La Caixa

Introductor: 
Sr. Àngel Sáez, economista assessor fiscal

Ponents: 
Sr. Juan Cano, delegat especial d’Hisenda
Sr. Àngel Segarra, economista assessor fiscal

El tema de debat en aquesta sessió, va ser
com el seu títol indica, les mesures fiscals
introduïdes o que convindria introduir pel
Govern Central, per a lluitar contra la crisi
actual a Espanya, igual que ho han fet al-
tres països del nostre entorn.

En primer lloc, s’ha de comentar que el po-
nent Sr. Jesús Gascón –director general de



data, això comportarà segurament una
desacceleració del consum intern i per
tant, anirà en contra de la recuperació. Fi-
nalment es va comentar que la pujada
que es produirà en les rendes de l’estalvi
tampoc ajudarà a incentivar el consum
privat, ja que restarà liquiditat de la but-
xaca dels contribuents.

Per últim, es va fer menció a què les me-
sures fiscals introduïdes en els països del
nostre entorn han anat dirigides més a re-
duir els impostos i incentivar el consum, és
a dir, a l’inrevés de les que es pretenen in-
troduir per al 2010. Finalment, va clausurar
la sessió el president Sr. Jordi Gual agraint
la participació en el debat d’un gran nom-
bre d’assistents.

geix coneixements especialitzats per a for-
mular els comptes anuals, auditar-los i
prendre decisions i interpretar adequada-
ment el seu contingut i el que poden re-
presentar.

En segon lloc va reflexionar sobre els as-
pectes relacionats amb l’auditoria de
comptes anuals, comentant les principals
incidències tant en els informes d’audito-
ria com en l’aplicació de les normes tèc-
niques d’auditoria i posant de relleu que
el NPGC dificulta i introdueix nous reptes
al treball de l’auditor.

Un cop finalitzada la ponència es va des-
envolupar un intens col·loqui entre els
assistents i la mesa. Del conjunt de la ses-
sió es podria desprendre com a conclu-
sions que la reforma engegada tant sols
acaba de començar, que és una reforma
que està suscitant molts dubtes entre els
professionals i que l’ICAC encara té pen-
dent de resoldre moltes consultes que
són necessàries.

Podeu consultar en l’apartat de comptabi-
litat del web del Col·legi http://www.eco-
nomistes.com. el text íntegre que sobre la
sessió ha elaborat l’introductor Sr. Antonio
Garcia Castellví.
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“Primer any d’implementació 
del nou Pla General de Comptabilitat”

President:
Sr. Ignasi Vidal, director de zona de SAGE

Introductor:
Sr. Antonio García Castellví, director del 
Departament de Comptabilitat de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

Ponent:
Sr. Juan Antonio de Agustín Melendro,
vicepresident del Comitè de Normes 
i Procediments del REA

El Sr. Juan Antonio de Agustin, va iniciar la
seva intervenció, recordant que la Llei
16/2007 de reforma i adaptació de la le-
gislació mercantil en matèria comptable, és
un punt de partida d’una reforma que tenia
per objectiu l’adequació de la nostra nor-
mativa comptable a les Normes Interna-
cionals de Comptabilitat (NIIF) adoptades
per a la Unió Europea, i que aquesta re-
forma encara no ha conclòs ja que l’ICAC
ha d’aprovar resolucions sobre aspectes
concrets del NPGC, efectuar adaptacions
sectorials i respondre a les consultes que
se li estan formulant com a conseqüència
dels nous textos legals.

Seguidament va reflexionar en relació al
contingut financer del NPGC, tant en el
marc conceptual com en relació a les nor-
mes de registre i valoració, i sobre els
comptes anuals. El Sr. De Agustin va ex-
plicar que el NPGC pretén contribuir a mi-
llorar la transparència financera, fent
èmfasis en les operacions financeres i in-
crementant significativament la informació
mínima que han de contenir els comptes
anuals, que incorpora l’ ECPN i l’EFE que
s’hagués d’establir com a obligatori també
per a les pimes perquè ajudaria als seus
usuaris a comprendre millor els comptes
anuals en el seu conjunt. Finalment va co-
mentar que la complexitat del NPGC exi-



– Protegir les responsabilitats personals i pa-
trimonials dels administradors i directius.
– El pla de negoci a elaborar per l’empresa
ha d’incloure les mesures necessàries per
aconseguir l’optimització de recursos.
– Els economistes, sota la seva anàlisi em-
presarial i els advocats amb la seva anà-
lisi jurídica, han de col·laborar en el
disseny de l’estratègia, la proposta de re-
finançament i en la negociació.
– S’hauria de potenciar la venda de crèdits,
la primacia del finançament post-con-
cursal i la recerca de sistemes alternatius
de finançament:
– Per exemple: Anar al MAB (Mercat Alter-
natiu Bursàtil) i al capital risc.
– Bons
– Hudge funds
– DIP loans

Altres conclusions obtingudes: 
– L’expert independent té un paper fo-
namental i una gran responsabilitat en
aquest procés.

– El seu nomenament ve donat pel Regis-
trador Mercantil. No té que ser un audi-
tor, però si un expert en processos de
refinançament i plans de negoci.
– Ha d’ avaluar els riscos d’acceptació de
l’encàrrec. Es recomana tenir una asse-
gurança de R.C. i cobrar tots els honora-
ris abans del lliurament de l’informe.
– A diferència dels Estats Units, Espanya
subsisteix la percepció de quan una
empresa posa en marxa un procedi-
ment pre concursal, no s’avalua de
forma adequada pel mercat. Crisi equi-
val a liquidació en lloc de crisi equival
a finançament.

Les empreses, que són un dels motors fo-
namentals de tota economia, han rebut
de ple l’impacte de la crisi. Moltes em-
preses que eren considerades com rendi-
bles i sòlides estan avui en una situació
financera delicada i la seva viabilitat està
qüestionada.

Per constatar-ho es pot analitzar l’evolució
de les empreses que es declaren en con-
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“El paper de l’economista assessor en 
el marc de les reestructuracions financeres”

Presidenta: 
Sra. Carme García, directora general 
de l’Institut Català de Finances

Introductor: 
Sr. Alejandro Martínez, soci d’Audihispana 
Grant Thornton

Ponent: 
Sr. Javier Castrodeza, advocat de Cuatrecasas

Els objectius principals de la sessió han estat: 
1. Aspectes genèrics de l’actuació de l’expert
independent en la Disposició Addicional
4ª del R.D.L. 3/2009. Comentari sobre la
Guia d’orientació per als economistes. 

2. Explicar el procés de refinançament, amb
o sense protecció.

3. El paper de l’economista assessor en el
marc del refinançament del deute.

4. Temps per pagar.
5. Protecció i avaluació del refinançament.
Disposició addicional 4ª, l’informe de
l’expert independent.

Aspectes d’interès. 
Els objectius principals de la reestructura-
ció financera són:
– La superació de la crisi i la preservació de
l’activitat empresarial.
– Evitar el procediment concursal.

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

President:
Sr. Raimon Casanellas, president Registre 
d’Economistes Forenses

Introductor:
Sr. Carles Capellá, soci de Audihispana Grant
Thornton, SL

Ponent:
Sra. Roser Ràfols, sòcia de Jausas



curs. Les dades, a nivell estatal, són les se-
güents:
– Durant els 3 primers anys d’aplicació de
la nova Llei Concursal, és a dir, 2005, 2006
i 2007, la mitjana anual d’empreses que
es declaraven en concurs era de 1.000.
– A l’any 2008, el número d’empreses que
es varen declarar en concurs va ser de
2.875, un increment superior al 180%. El
50% dels concursos d’aquest any es va
produir als darrers 4 mesos.
– Durant els 9 primers mesos del 2009, el
número de concursos va ser de 4.300,
aproximadament, un 160% superior en
comparació amb els 9 primers mesos de
2008.
– Els experts pronostiquen que el número
de concursos de l’any 2009 pot arribar
als 6.000.

En aquest entorn poden sortir oportunitats
de compra d’empreses o actius en con-
curs. La Llei Concursal possibilita la com-
pra d’empreses amb seguretat jurídica,
donada la desaparició de la retroacció de
l’antiga regulació, i amb l’alliberament de
deutes i responsabilitats.

Per al comprador, addicionalment, hi ha
els següents avantatges:
– Due diligence molt simplificada i garan-
tida pel mateix procediment concursal.
– Simplificació de documents per la com-
pra de l’empresa o unitat productiva.
– Possibilitat de garantia sobre el finança-
ment.

Catalunya ha fet un gran esforç en els dar-
rers anys en dotar-se de plans territorials
parcials que avui pràcticament abasten la
totalitat del territori català. Molts d’ells
aprovats definitivament, d’altres en fase de
tramitació. Les reflexions, els diagnòstics i
les propostes dels plans són públiques.
Però la fragmentació del territori i dels
plans fa difícil fer-ne una valoració a nivell
del conjunt de Catalunya.

En aquesta sessió el ponent Sr. Josep Mª
Carrera va aportar l’encaix a escala de
país dels plans territorials explicant el seu
encaix en els diferents escenaris macro-
econòmics a 20 anys i amb les seves cor-
responents projeccions demogràfiques.
D’altra banda, va esbossar els criteris sota
els que es vol reorientar l’ordenació terri-
torial pel que fa als espais oberts, als as-

sentaments urbans (espais per a treballar
i per a viure) i infraestructures de mobili-
tat i transport.

Cal reconèixer el notable esforç per a tra-
var a nivell metodològic l’anàlisi i les pro-
postes dels plans territorials si bé es van
trobar a faltar elements bàsics per a l’or-
denació del territori com són els recursos
hídrics i energètics. D’altra banda, les pro-
blemàtiques que avui pateix el territori ja
transformat, en termes de dificultats d’ac-
cessibilitat, de manca de transport públic
i de col·lapse de la xarxa a l’entorn me-
tropolità, afecten molt negativament a la
productivitat de les empreses i va quedar
en l’aire el compromís dels plans territo-
rials de fer front a aquests problemes. En
aquest sentit, la relació d’inversions pú-
bliques en matèria d’infraestructures figu-
ren recollides en termes gràfics però estan
mancades d’avaluació econòmica, de ca-
lendari i de l’administració que se’n fa res-
ponsable.

Queden doncs, molts i importants interro-
gants a resoldre però el camí endegat fa
pensar en que s’esmerçaran els recursos
necessaris per a anar abordant no solament
els continguts documentals sinó la seva tra-
ducció en fets.
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“Bases econòmiques del plantejament 
territorial”

President:
Sr. Salvador Soley, president de la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell

Introductor: 
Sr. Agustí Jover, economista

Ponent: 
Sr. Josep Maria Carrera Alpuente, coordinador
del Pla Territorial Metropolità de Barcelona



El Sr. Feliu Formosa, director general de la
Caixa d’Estalvis de Manresa, com a presi-
dent de la sessió va ser l’encarregat d’inau-
gurar-la i presentar al ponent, Sr Antonio
Torrero Mañas, catedràtic d’Estructura Eco-
nòmica de la Universitat d’Alcalà d’Henares. 

El Sr. Feliu Formosa en el seu parlament
introductori va exposar que en els darrers
dos anys s’ha vist un canvi radical en el
sistema financer, opinant que ha iniciat un
camí de retorn cap als seus orígens i que
tornarà a ser un sector “de suport” a l’e-
conomia, deixant de ser-ne el centre, i que
aquest fet comportarà algun inconvenient,
com per exemple un cert encariment del
crèdit per menor liquiditat i per increment
regulatori, però els avantatges compensaran
amb tota seguretat aquets inconvenients.
El Sr. Antonio Torrero, va estructurar la seva
ponència en quatre punts. L’evolució del sis-
tema financer i de la concepció que els

economistes en tenim; un repàs de les cri-
sis financeres dels darrers 30 anys classifi-
cant-les en crisis borsàries (1987 i 2001),
crisis bancàries, com les ocorregudes en
els països emergents, (sudamèrica i sud-
est asiàtic), crisis bancàries, borsàries i im-
mobiliàries, com el cas de Japó i crisis de
liquiditat, Long Term Capital Management
(LTCM); una descripció de l’actual crisi, co-
mentant que reunia les característiques de
totes les anteriors crisis juntes i tenia paral·le-
lisme amb la gran depressió dels anys 30.
La darrera part de la seva intervenció la va
centrar en efectuar reflexions quant s’a-
compleixen els dos anys de l’actual crisi fi-
nancera, comentant que l’experiència ens
diu que l’estabilitat monetària no comporta

una estabilitat financera i que actualment
no existeix sols una preocupació per les
magnituds monetàries i el control dels preus
sinó també pel control de les bombolles
d’actius i el risc sísmic de les crisis. Final-
ment va assenyalar que s’haurien de revisar
cinc postulats que actualment són acceptats
ja que susciten interrogants de difícil res-
posta: la competència en les finances pro-
mou la reducció dels costos d’intermediació
i millora l’eficiència en l’assignació?; la in-
novació financera és un factor positiu que
coadjuva al reforçament del procés de for-
mació de preus?; han de ser els propis
agents que actuen com a professionals en
les institucions privades i en els mercats fi-
nancers els que han de regular l’activitat fi-
nancera?; la major concentració financera,
genera economia d’escala i redueix el risc
mitjançant la diversificació?; i la titularitza-
ció, suposa una reducció del risc mitjançant
una major diversificació dels propietaris
dels actius?.
Seguidament es va obrir un intercanvi d’o-
pinions força animat entre els assistents, el
ponent i president de la sessió.
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SEGON BLOC. Sessions estratègiques

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

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

Ponent
Sr. Antoni Torrero Mañas, catedràtic 
de la Universitat d’Alcalà d’Henares



Aquesta sessió que fou presidida pel Sr.
Miquel Perdiguer, director de l’Obra Social
de Caixa Catalunya, va comptar amb una
ponència introductòria de la Sra. Eugènia
Bieto, subdirectora general corporativa
d’ESADE i les aportacions dels joves em-
prenedors, Sr Joan Pera, soci d’Arpe i del
Sr. Miguel Àngel Bonachera, bioquímic i
fundador de SevibeCells.

La Sra. Bieto, en la seva intervenció, va res-
saltar que l’activitat emprenedora –entesa
aquesta com l’habilitat per a identificar opor-
tunitats, la capacitat per a explorar-les ràpi-
dament i una atenció constant a la millora
de l’eficiència i productivitat– és sens dubte
un motor de creixement i desenvolupament
de les economies i que els emprenedors són
veritables agents de canvi que creen valor
per a les empreses i la societat i aquests fets
adquireixen una especial rellevància en en-
torns de crisi com els actuals, no sols per-
què la creació d’empreses innovadores té
una incidència directa en les principals mag-
nituds macroeconòmiques, sinó també per
que les empreses i institucions necessiten
persones emprenedores que es comprome-
tin amb projectes innovadors. 

Seguidament va comentar el resultats d’un
estudi realitzat (Global Enterpreneursship
Monitor- Informe Ejecutivo GEM España)
que indicava que l’activitat emprenedora és
desenvolupada per un 7% de la població

espanyola de 18 a 64 anys i que el princi-
pal motiu, amb un 80%, és l’oportunitat
(46,6% per a ser independents i 53,1% per
incrementar o conservar el seus ingressos)
seguit per un 14,8% per necessitat. I que un
sondeig d’opinió realitzat per Metroscipia,
sobre una mostra de 1000 joves espanyols
de 18 a 30 anys, ens deia que un 59% d’a-
quests joves afirmava que “ havia pensat al-
guna vegada crear el seu propi negoci”

Seguidament el Sr. Pera, va explicar la seva
trajectòria professional passant per depar-
taments de control de gestió en diverses
entitats, a fer-se càrrec d’una petita em-
presa familiar del sector tèxtil en la que va
tenir la necessitat de canviar la seva orien-
tació estratègica, buscar nous mercats i mi-
llorar la seva competitivitat. Va comentar
que ser emprenedor és una bona oportu-
nitat per a desenvolupar-se professional-
ment i que l’actual situació econòmica és
un bon moment perquè els joves es re-
plantegin la possibilitat de treballar per
compte propi, d’esdevenir emprenedors o
de posar-se al capdavant d’un projecte.

El Sr. Bonachera, va efectuar un repàs de la
seva trajectòria professional, complemen-
tant la seva formació inicial en bioquímica
per la Universitat Autònoma de Barcelona
amb estudis especialitzats en genòmica
funcional als Estats Units i d’un MBA a

ESADE, fins la constitució l’any 2004 de
l’empresa AB-BIOTICS, empresa Spin-off
de biotecnologia de la UAB que desenvo-
lupa principis funcionals, nous medica-
ments i solucions de diagnosis genètica i
l’any 2007 de la constitució de la societat
SevibeCells SL, empresa en l’àmbit biomè-
dic dedicada a la conservació de cèl·lules
mare procedents del cordó umbilical i les
dents. En la seva exposició va parlar de la
problemàtica en que s’ha anat trobant, in-
dicant les diferències entre una empresa
clàssica i una empresa de base tecnològica,
quines solucions financeres disposaven per
afrontar la crisi, així com les eines dispo-
nibles i les mancances.

Un cop finalitzades les intervencions es va
iniciar un intercanvi d’opinions entre els
ponents i el públic.
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“L’empenta dels joves contra el mur de la crisi”

President:
Sr. Miquel Perdiguer, director de l’Obra Social 
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Corporativa d’ESADE
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La presentació del Sr. Josep Pont, conseller
delegat del Grup Borges, sobre la forma
com la seva empresa està fent front a la
crisi es va desenvolupar a través de les se-
güents línies:

Per a Pont, aquesta crisi és asimètrica tan a
nivell internacional (no afecta de la ma-
teixa manera a tots els països) com a Es-
panya (no afecta de la mateixa manera a
tots els sectors i empreses).

El Grup Borges ha incrementat aquest any
el volum de facturació en un 10%, tot i que
en valor ha caigut un 25%, i ha reduït el
deute en un 35%; d’alguna manera és una
companyia privilegiada que està passant
força bé la crisi.

Borges, vol ser líder mundial en productes
de dieta mediterrània, internacionalitzant
aquest estil de vida a tot el món.

Per aconseguir-ho la seva estratègia consta
de dos components clau que són:
1. La innovació tant de productes com de
gestió i organització. A aquesta impor-
tant activitat, que l’han de compartir des
de la Direcció fins a l’últim treballador,
hi dediquen el 20% dels seus beneficis.

2. I la internacionalització que ha permès
que ara un 75% de la seva facturació
vingui de fora d’Espanya. Aquest eix es-
tratègic s’ha aconseguit a través d’una

sèrie de palanques com ara: política de
marca, xarxa pròpia, inversió en màr-
keting internacional, recerca de nous
mercats emergents, vocació de lide-
ratge, recerca de joves talents i un ser-
vei impecable. Tot això realitzat por un
equip en el que el seu ADN identifica-
tiu sigui una mentalitat internacional.

Amb aquesta estratègia els resultats esperats,
fins i tot aquest any, són bastant bons: s’han
mantingut els llocs de treball, s’han reforçat
els sistemes, han entrat en 15 nous països i
han duplicat el seu pressupost de màrketing.
En definitiva el Grup Borges, amb una fulla
de ruta clara, ha seguit amb les seves po-
lítiques estratègiques definides fa anys i
això els ha ajudat a passar la crisi amb un
èxit evident.

Els deures pendents són els difícils.
El professor López Casasnovas té el cos-
tum de no amagar gens el que pensa ni

quan pensa dir el que pensa. No hi ha lloc
per a sorpreses. És per això que la seva
ponència sobre l’avaluació de les políti-
ques públiques que miren el benestar so-
cial que havia de presentar durant la
Jornada dels Economistes era més que ac-
cessible i fins i tot imaginable. Accessible
perquè aquest menorquí tan ordenat i tan
devot de les noves tecnologies ja havia fet
arribar les seves tesis en les tres versions
més clàssiques: el text redactat i resumit,
les gràfiques comprimides en el power-
point de rigor i algun article de premsa (el
millor, el de l’Avui), més elaborat per donar
més pes a les seves tesis. Per tant, la sessió
corresponent en l’aula Trias Fargas de la
Jornada només tenia dues incògnites: si el
ponent ratificaria el que havia avançat i si
el públic seria prou nombrós per animar el
debat. Qui va tenir el modest paper de re-
lator corrobora que no hi va haver sorpre-
ses. Una altra cosa, és recollir ara, més
enllà de les tesis ja abastament conegudes,
quins són els trets que més varen captar
l’atenció.

Primer, recordar on som en la qüestió de la
despesa pública i els seus efectes. Les
dades són prou visibles. En poc més d’un
any hem passat d’un dèficit públic positiu
del 2% a un altre negatiu del 11%. I el que
causa més impacte a l’audiència: “Només
el sector públic aporta creixement”. És un
actitud pròpia del contra cicle, però en el
cas espanyol s’està fregant la deflació, que
només es podrà superar si es recupera la
demanda externa. I per si algú pensa que
encara es pot seguir molt més temps així,
l’avís del butlletí del Banco de España de
desembre (o sigui, una bestreta): la liqui-
ditat indiscriminada s’acaba.

S’han fet les polítiques socials que calien
davant de la magnitud de la crisi? Sí, as-
segura el ponent. S’ha de mantenir si s’a-
llarga la crisi? També. Incondicionalment?
No. I aquí és on s’obre la novetat sobre
els plantejaments clàssics, per no dir tò-
pics, dels darrers anys. Cal introduir més
criteris d’equitat a l’hora de triar quins ser-
veis han de ser universals i quins altres es
poden restringir. No es la primera vegada
que López Casasnovas exposa aquesta
tesi, tot i el risc que ha corregut sovint de
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ser mal interpretat (i s’ha fet, siguin neo-
cons o retro-socialistes). En el seu esbós
de proposta –cal recordar que només era
una ponència divulgativa, els suports
científics de les quals s’han de buscar en
altres textos acadèmics del ponent- hi
apareix la creació d’una agència pública
per mesurar la sostenibilitat del benestar
social. Li poden dir com es vulgui, però
en el fons hi ha el que ningú no vol afron-
tar: les polítiques universalistes no són
sostenibles i cal parlar d’establir prioritats.
Just el que no volen els polítics en tràmit
de reelecció.

I queda clar que no es tracta de parlar de
política en general, sinó de polítiques en
concret, el llistat de mesures que s’hau-
rien d’aplicar per fer una política social
sostenible, és a dir, que deixi anar el llast
que ara se li ha posat per mor de la crisi
universal.

Vist, escoltat i llegit tot això, quedaven les
intervencions del públic (sala quasi plena,
un centenar de persones, i amb el fet poc
habitual que n’hi havia més al final que al
principi de la sessió). 

Les propostes anaven en bona part a dis-
cutir la política fiscal i pressupostària del
Govern espanyol: que augmentin els im-
postos sobre activitats lucratives que no ge-
neren riquesa o que es revisin a fons les
despeses corrents per millorar les destina-
des a inversions. 

La demanda, que s’avaluï millor la inci-
dència de la immigració en el seu con-
junt, sigui d’aportació beneficiosa o
càrrega en la despesa social, i que s’a-
fronti d’una vegada la reforma del mercat
del treball sense que s’entengui com una
manera d’empitjorar les condicions de
contractació. 

El Dr. Germà Bel, ponent de la sessió va
començar la seva exposició explicant la di-
ferència entre l’impacte durant el procés de
construcció d’una infraestructura i a partir
de quan entra en funcionament.

L’impacte en la seva fase de construcció
és quelcom puntual, que es calcula mit-
jançant l’efecte multiplicador. La seva inci-
dència en un territori concret està en funció
del tipus d’infraestructura, per exemple 
una gran part de l’efecte multiplicador
d’una infraestructura complexa com l’AVE,
que inclou instal·lacions i trens altament
sofisticats i complexes s’estén cap a altres
territoris (efecte spillover).

Un cop en funcionament, la nova infraes-
tructura millora la productivitat del sistema
econòmic, en aquest sentit va posar en re-
lleu la importància que respongui a les ne-
cessitats reals de la societat, el que es pot
valorar a partir d’estudis cost-benefici, i va
comparar l’AVE amb els trens de rodalies.

També va distingir entre infraestructures
noves o alternatives. Dins aquesta segona
categoria va incloure l’AVE, que en gran
mesura substitueix l’avió, i que ha com-
portat una inversió d’uns 10.000 milions
d’euros, el doble del cost de les inversions
realitzades durant tota la vida a l’Aeroport
de Barcelona, però amb una capacitat de
transport i una versatilitat molt menor.

Va apostar perquè a Catalunya les inver-
sions es concentrin sobretot en la reducció
dels colls d’ampolla, i va esmentar com el
més crític la potenciació d’una nova xarxa
ferroviària per mercaderies. L’idoni seria el
projecte Fermed, (Algesires, Valencia, Bar-
celona, Europa), però des de Madrid es
dóna preferència, per clares motivacions
polítiques, al projecte alternatiu que d’Al-
gesires, Madrid, Europa, passant pels Piri-
neus aragonesos. 

Després de reivindicar la necessitat de que
els economistes intervinguin de forma més
activa en la priorització de les infraestruc-
tures, va posar en relleu que en economies
madures com és el cas de Catalunya cal in-
cidir cada cop més en els temes de gestió
per tal d’assolir un màxim aprofitament del
gran capital físic acumulat, i va posar com
a exemple el de l’Aeroport de Barcelona,
en el que a més de disposar d’una gran in-
fraestructura cal incidir en la gestió.

El projecte Fermed i la seva importància
pel reforçament de l’eix Mediterrani va aca-
parar el gruix del debat. 
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El passat cinc de novembre, en motiu de la
Jornada dels Economistes, es va celebrar a
Tortosa la sessió de treball sobre “El medi
ambient com estratègia”.
La Jornada va ser inaugurada pel l'Excm. i
Mgfc. Sr. Francesc Xavier Grau, rector de
la Universitat Rovira i Virgili, l’Il·lm. Sr. Fer-
ran Bel, alcalde de Tortosa i la Il·lma. Sra.
Glòria Barberà, degana de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat Rovira i Virgili.

Vam comptar amb la col·laboració de tres
ponents íntimament relacionats amb el tema
en qüestió, com són la Sra. Anna Bolaños,
directora de Responsabilitat Corporativa
d’AGBAR, el Sr. Francesc Reguant, cap de
Gabinet Tècnic del Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural, i el Sr. Enric
Aguilar, investigador del Centre en Canvi
Climàtic, C3, de la Universitat Rovira i Virgili.
La Sra. Bolaños va explicar quins eren el ob-
jectius d’AGBAR com a empresa que té per
matèria primera el recurs hídric, un dels fac-
tors més importants i transcendents en el
canvi climàtic. En aquest sentit, es va fer in-
cidència en la necessitat d’adequar les in-
fraestructures i gestionar els canvis en el
cicle hidrològic, com ara les variacions en la
distribució estacional de les precipitacions.
El Sr. Francesc Reguant va oferir una visió
des de l’àmbit de l’agricultura. En aquest
sentit, el Sr. Reguant ens planteja el pro-
blema de l’escassetat d’aigua i energia, i
com l’agricultura esdevé una estratègia en
aquest entorn. La clau doncs, rau en treba-
llar una agricultura sostenible, basada en la
bioagricultura, en el reciclatge dels residus,

etc. i en una alimentació sostenible, que
podríem definir amb l’eslògan Fresc i Local.
Per últim, el Sr. Enric Aguilar va descobrir
algunes de les dades referents al canvi cli-
màtic, fent èmfasi en les estadístiques rela-
cionades amb el canvi de la temperatura i
de les precipitacions. 

Com a dada rellevant, ens va mostrar una
mapa mundial amb projeccions de la tem-
peratura al llarg del pròxims noranta anys,
on es podia observar com, de no parar el
canvi climàtic, la temperatura l’any dos mil
noranta-nou s’haurà incrementat entre cinc
i set grau centígrads, depenent de la zona.
Amb aquestes dades, el professor Aguilar
va voler posar de manifest que realment sí
que existeix el canvi climàtic.

La Jornada va ser inaugurada per l’Excma. i
Mgfca. Sra. Anna Maria Geli, rectora de la Uni-
versitat de Girona, la Il·lma. Sra. Anna Garriga,
degana de la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials de la Universitat de Gi-
rona i el Sr. Esteve Gibert, vocal president del
Col·legi d’Economistes de Catalunya a Girona.
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La Jornada a les seus territorials
La Jornada dels Economistes corresponent a la seu de Tarragona, va tenir lloc el
dijous 5 de novembre i es va celebrar al campus de la Universitat Rovira i Vir-
gili a Tortosa.
La corresponent a Girona es va celebrar el dijous 19 de novembre a la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona i la de Lleida
va tenir lloc el dimarts 15 de desembre a Sala d’Actes del Col·legi d’Economistes
de Catalunya a Lleida.

“El medi ambient com a estratègia”

Tarragona “La crisi a l’economia
gironina”

Girona

Coordinadors:
Sr. Fernando Campa, vocal president del
Col·legi d’Economistes de Catalunya a Tarragona
Sr. Joaquim Sauch, economista

Ponents:
Sra. Anna Bolaños, directora de Responsabilitat
Corporativa d’AGBAR
Sr. Francesc Reguant, cap del Gabinet Tècnic
del Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural
Sr. Enric Aguilar, investigador del Centre en
Canvi Climàtic, C3, de la Universitat Rovira i Virgili

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

Ponents:
Sr. Jordi Gual, sotsdirector general de la Caixa
Sr. David Vegara, economista

Interlocutors:
Sr. Manel Xifra, conseller delegat de Comexi
Grup Industries, SA
Sr. Josep Pujolràs, soci de Roca Junyent
Sr. Oriol Puig, cap de la Secció Econòmica 
del Diari de Girona
Sra. Laia Maynou, estudiant de 5è curs 
d’Economia



A la Jornada dels Economistes 2009 a la
seu de Girona es va debatre sobre la crisi
a l’economia gironina, posant èmfasi tant
en aspectes econòmics globals com en
aquells de més específics i particulars. 

Igual que en l’edició 2008, el format va ser
de l’estil preguntes/respostes, en un intent
d’acostar la discussió als problemes reals.
Així, una fila “zero” d’interlocutors van en-
carregar-se de formular les seves inquie-
tuds i de fer arribar els seus suggeriments
i preguntes als dos ponents de la Jornada.
Per la seva banda, els ponents van oferir
una primera visió general sobre les causes
i conseqüències de la crisi i, posteriorment,
van respondre a les preguntes i els sugge-
riments formulats durant la sessió.

La seu gironina del Col·legi d’Economistes
va tenir la fortuna de comptar amb uns in-
terlocutors de gran vàlua, veus molt auto-
ritzades i representatives de sectors clau: el
Sr. Manel Xifra, conseller delegat de Comexi
Grup Industries, SA; el Sr. Josep Pujolràs,
soci de Roca Junyent; el Sr. Oriol Puig, pe-
riodista i cap de la secció econòmica del
Diari de Girona; i la Sra. Laia Maynou, es-
tudiant de 5è curs d’Economia i represen-
tant de la població jove.

El difícil paper de contestar les preguntes i
d’oferir la seva visió personal de la crisi i la
post crisi va recaure en dos economistes
de reconegut prestigi i de brillant trajectò-
ria en la vida acadèmica, professional o
política: el Sr. Jordi Gual, sotsdirector ge-
neral de La Caixa i el Sr. David Vegara, eco-
nomista i ex secretari d’Estat d’Economia.

Com calia esperar pel format de l’acte, es
van plantejar la majoria de qüestions de
més actualitat, des de la crisi financera fins
a l’atur, passant per la pèrdua de competi-
tivitat, els problemes en capital humà i in-
fraestructures, la crisi immobiliària o la del
sector industrial. El debat va abordar també
les diferents estratègies de política econò-
mica, tant en polítiques macroeconòmi-
ques de demanda (fiscal i monetària), com
en polítiques d’oferta (per exemple, in-
fraestructures, educació...), així com les re-
formes necessàries en l’entorn regulador.

Un debat viu entre el nombrós públic as-
sistent va seguir a les intervencions dels
participants. Tal com va succeir en la Jor-
nada de 2008, el consens va dominar
sobre la discrepància: hi va haver consens
general en el diagnòstic de la situació ac-
tual, és a dir, en les causes de la crisi i la
jerarquia dels problemes, així com en la
direcció i les mesures de política econò-
mica. En conjunt, la Jornada va oferir unes
pautes força clares sobre el que caldria fer
en les actuals circumstàncies. Lamentable-
ment, això no ho és tot per sortir-ne, però
no és poca cosa.

La Jornada va ser coordinada pel Sr. Josep
Maria Riu, economista i vicepresident de
la Comissió General de Lleida del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.

Sota el títol “La col·laboració público-pri-
vada (CPP), clau en el model econòmic”,
la seu de Lleida del Col·legi va desenvo-
lupar un taller de treball dins la Jornada
dels Economistes 2009. La sessió es va
dividir en dues parts clarament diferen-
ciades. 

En la primera part el Dr. Antón Costas, ca-
tedràtic de política econòmica de la Uni-
versitat de Barcelona, va desenvolupar
una ponència sobre els aspectes més im-
portants a considerar en les col·laboracions
público-privades. Partint d’una definició
inicial sobre el concepte “Collaborative
Governance” (Govern Col·laboratiu) com
aquelles formes de col·laboració estratè-
gica entre sector públic i sector privat que
incorporen algun grau de discrecionalitat
(influència) dels agents privats en l’elecció
dels medis i en la definició del propi ob-
jectiu de la missió pública, la ponència va
anar aprofundint en els beneficis i riscos
més importants de la CPP. Podem citar
entre altres beneficis l’augment de la ca-
pacitat disponible per aconseguir els ob-
jectius de l’acció pública, i entre els
principals riscos la debilitació del control i
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“La col·laboració público-privada, 
clau en el model econòmic”

Lleida

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

Ponent: 
Sr. Antón Costas Comesaña, catedràtic de Política
Econòmica de la Universitat de Barcelona

Moderador: 
Sr. Xavier Ticó Camí, vocal president del
Col·legi d’Economistes de Catalunya a Lleida

autoritat per part de l’Administració. Espe-
cialment significatiu és el concepte de dis-
crecionalitat en els processos productius i
com afecta en termes de guanys o pèrdues
d’eficiència. Finalment també es va re-
flexionar sobre les mancances que existei-
xen en els controls i l’anàlisi d’aquest tipus 
d’iniciatives i què fer per millorar els ma-
teixos.

La segona part de la sessió va consistir
en una taula rodona on diferents empre-
ses locals van explicar la seva experièn-
cia en la col·laboració entre empreses
privades de diferents sectors de l’activitat
econòmica i empreses públiques promo-
gudes o participades per les diferents ad-
ministracions.

Les empreses participants provenien de
sectors com l’agroalimentari, la construc-
ció d’obra pública i negoci de concessió,
un centre d’innovació tecnològica i una
iniciativa sorgida des de la Universitat en
recerca alimentària. 

Posteriorment es va establir un col·loqui on
es va destacar per part de tots els convi-
dats la importància de continuar apostant
per aquest tipus d’iniciatives com a agents
econòmics principals per afavorir el crei-
xement i l’aparició de noves empreses i
contribuir a la millora de productivitat de
l’economia del nostre país.

Taula rodona d’experiències de col·labora-
ció público-privada: Sr. Miquel Cabús, di-
rector financer de Grup Actel, Sr. Carles
Vidal, director financer de Benito Arnó e
Hijos S.A, Sr. Andreu Muñoz, director ge-
neral de la Fundació Institut Tecnològic de
Lleida. Xarxa Tecnio de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Manuel Portero, co-director
del Centre Nutren-nutrigenómica. Univer-
sitat de Lleida. Xarxa Tecnio de la Genera-
litat de Catalunya.



�Després de més d’un any de crisi sense
precedents i malgrat la moderació regis-
trada en el procés de deteriorament de l’e-
conomia patit a principi d’enguany, es
manté la greu crisi de confiança dels ciuta-
dans i de les empreses, en el present i el
futur de l’economia, en les institucions i
en els representants polítics per afrontar
les mesures necessàries. Això s’ha vist ac-
centuat per la dilació en la presa de deci-
sions que s’interpreta com una manca de
voluntat política i una manca de lideratge.
La societat té la sensació que des del punt
de vista econòmic Catalunya està perdent
el grup de capçalera i que va amb retard.
S’ha de tenir molt present que la confiança
és una condició necessària, encara que no
suficient per sortir de la crisi. Cal dibuixar
un “camí de confiança”, sobre la base,
entre d’altres, de la transparència i l’ètica i
dels innegables actius de què disposem.

� La crisi està afectant durament a l’ano-
menada “economia real”, integrada per ac-
tivitats primàries, industrials i de serveis. A
la caiguda de l’activitat cal afegir la reduïda
liquiditat financera, cosa que està provo-
cant un autèntic col·lapse de les empreses.
La meitat dels economistes considera que
la crisi durarà fins l’any 2011 i una quarta
part opina que s’allargarà més enllà. La di-
ficultat en l’obtenció de crèdit pot acabar
per desactivar la inversió de forma que a
curt termini n’afecti la pròpia demanda.

� Els problemes que ara ens afecten no han
d’amagar els problemes reals que té Catalu-
nya i que es centren en la necessitat de dis-
senyar un model productiu d’èxit per al seu
futur. Catalunya constata un preocupant re-
tard en el procés de reestructuració de la
seva economia real i en la gestació d’un nou

model productiu en comparació a altres re-
gions i països del nostre entorn. L’actual
crisi no ha d’apartar-nos de les fites estratè-
giques que tenim plantejades. Hem de re-
prendre els nostres deures, sobre la base de
la solidesa i sostenibilitat del creixement eco-
nòmic i del respecte amb l’entorn.

� La sortida de la crisi exigeix implementar
i fer un seguiment de mesures urgents i, de
forma prioritària, emprendre reformes es-
tructurals, sense les quals Catalunya pot en-
trar en una crisi de gran abast. Entre
aquestes destaca la reforma del mercat la-
boral (vincular la negociació col·lectiva a la
productivitat, establir un nou contracte per-

manent per als nous treballadors amb con-
dicions diferents,...). També és urgent re-
duir la despesa pública –especialment
despesa corrent–, contenir els salaris públics,
disminuir les cotitzacions socials i impulsar
el diàleg social. Per contra, en una situació
com l’actual no és recomanable pujar més
els impostos, especialment l’IVA. Val a dir al
respecte, que el més greu no és la pujada fis-
cal en si mateixa, si no fer-la sense prendre
cap altre tipus de mesura contra la crisi.
Totes aquestes reformes exigeixen d’un ve-
ritable pacte social, que demandarà sacrifi-
cis a tots. En cas que no sigui possible el
consens, els representants polítics han d’ac-
tuar assumint els costos corresponents.

� En aquests moments, la pertinença de
Catalunya i Espanya a la Unió Econòmica i
Monetària constitueix un actiu, en tant
que imposa disciplina, ajuda a no realit-
zar devaluacions i obliga a fer reformes
estructurals. 

� El nou model productiu de Catalunya ha
de ser coherent i passa pel següent:
–Mantenir el pes específic de la indús-
tria entorn al 25% del PIB, cosa que
es justifica, entre d’altres, per la seva
contribució en termes d’innovació,
de productivitat, de renda i d’expor-
tacions.
–Mantenir l’aportació que realitza el tu-
risme, el lleure i la construcció a l’eco-
nomia global.
– Apostar pels sectors emergents i logís-
tics (biotecnologia, energies renova-
bles,...), que requereixen un període
de maduració llarg.
– Impulsar els serveis de benestar (salut,
ensenyament,...).
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L’actual crisi ha accentuat els veritables
reptes de futur que té Catalunya, 
que exigeixen actuacions decidides 
i urgents.

1er

La crisi: 
impactes i transformacions

La sortida de la crisi exigeix emprendre 
reformes estructurals i un veritable pacte
social, que substitueixi la impossibilitat 
de fer devaluacions competitives.

2on

Pensant en el mitjà i llarg termini, cal actuar
sobre factors reals de competitivitat: 
capital humà i formació, R+D+i,...

3er

Nota d’opinio amb motiu de la Jornada dels Economistes 2009



En aquests quatre camps Catalunya té i pot
tenir una bona posició si s’actua correcta-
ment en diversos àmbits.

�Des d’una perspectiva àmplia, s’ha de
ser conscient que cal actuar sobre factors
de competitivitat reals, molts dels quals són

els de sempre, que demanen, també, refor-
mes profundes, així com polítiques actives.
Alguns dels grans camps que han de ser
objectius d’aquestes són els següents:
– El capital humà i la formació.
– La recerca, el desenvolupament i la in-
novació, així com la creativitat.
– L’esperit emprenedor, la cultura de
l’esforç i la voluntat de fer empreses
amb futur, millorant la imatge social
d’aquestes.

– La internacionalització i els mercats
globals –especialment de països amb
economies emergents–.
– Les infraestructures de tot tipus.
– El model energètic.
– La modernització del sector públic.

Tenint present que en la situació actual el
dèficit públic és inevitable, el sentit comú
aconsella que en cap cas s’ha de reduir la
despesa en allò que assenta les bases del
futur de Catalunya, com són, per exemple,
la formació i la innovació. 

� Tot l’anterior, requereix d’una societat ca-
talana amb una cultura diferent a la que ha
caracteritzat els darrers anys. Per exemple:

– Cal recuperar els valors socials i hu-
mans –molts d’ells tradicionals–, que
han fet que una Catalunya pobre en
recursos assoleixi posicions internacio-
nals de primera línia (esforç, treball,
implicació, tenacitat, seny, responsabi-
litat, iniciativa, creativitat,...).
– Cal adoptar mesures estratègiques per a
Catalunya malgrat la seva possible im-
popularitat, sempre que responguin a
un adequat anàlisi cost-benefici.

– Cal regenerar les institucions i l’es-
tructura política catalanes per tal de
recuperar la confiança de la ciutada-
nia i configurar un veritable lideratge
político-social, sense els quals la
força i el dinamisme de Catalunya
estan en entredit, limitant l’assoli-
ment dels nostres veritables reptes
futurs.

� La Junta de Govern del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya té la seguretat que
es superarà la crisi, encara que el marc
econòmic i financer que es crearà amb pos-
terioritat a ella serà diferent a l’existent en
el passat. Entre d’altres, cal esperar:
– Una nova cultura social, més procliu a
l’austeritat i l’estalvi.
– Una major regulació, control i supervi-
sió del sistema financer, que donarà
més transparència i confiança.
– Un fort ajustament de l’estructura ban-
cària i de les caixes d’estalvi, així com
de determinats sectors d’activitats, com
per exemple la construcció. Al res-
pecte, considerem que s’ha de mante-
nir intacte la capacitat de decisió a
Catalunya.
– Calibrar el risc econòmic i financer,
més ajustat i discriminatori.

Cal regenerar la confiança 
en les institucions i l’estructura política 
catalanes.

4rt

Signatura electrònica com a economista

Firmaprofesional és una societat creada per diferents col·legis professionals (advocats, arqui-
tectes, economistes, enginyers, farmacèutics i metges) que, al seu torn facilita la firma electrònica
dels col·legiats. Firmaprofesional és una autoritat de certificació. El CEC actua com a autoritat de
registre de Firmaprofesional, és a dir qui diu a quins economistes se’ls pot emetre el certificat di-
gital que els haurà de permetre signar electrònicament i a quins se’ls ha de “revocar” el permís.

Per totes aquestes raons és necessari que tinguis una
signatura electrònica com a economista.

• Perquè cada cop més l’ús de les noves tecnologies és un fet més quotidià.
• Perquè cada cop és més habitual que ens comuniquem i enviem els

nostres informes, documents als nostres clients en formats electrò-
nics, (e-mail....).

• Perquè cada cop és fa mes necessari que les comunicacions electròni-
ques generin confiança, tant per qui l’envia com pel receptor.

La signatura electrònica com a economista:
• Ens aporta seguretat en les comunicacions que es realitzen mitjan-

çant internet.
• Ens garanteix que, si s’altera el contingut d’un document, signat digital-

ment, es detecta de seguida, a la vegada que garanteix al receptor que
l’emissor “no repudiarà” el document o missatge tramès electrònicament.

La signatura electrònica com a economista es converteix en el do-
cument d’identitat imprescindible per operar en la xarxa amb les
màximes condicions de seguretat que no solament garanteix la
identitat de la persona, que signa un document o un correu, sinó
que a més garanteix que aquella signatura és d’un economista.
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Notícies Comissió d’Economia
Internacional i Unió
Europea: noves 
ambicions, nova 
denominació

��
Des del seu naixement el
2002, la Comissió d’Unió
Europea ha tractat de sa-

tisfer el seu objectiu de millorar el se-
guiment que des del Col·legi es fa
dels temes europeus. En el seu impuls
ens hem anat alternant el nostre re-
cordat Artur Saurí, l’impulsor inicial
Joan Clavera, i l’actual equip coordi-
nador format pels que us adrecem
aquest escrit, Jordi Caballé, Àlex Ruiz
i Xavier Ferrer.

Després de més de set anys de recor-
regut, la Comissió s’ha d’adequar als
canvis que l’entorn imposa. Des de fa
temps, els temes comunitaris només
prenent ple sentit si es tracten en el
marc del seu context internacional. 

Sovint, quan programem les nostres
sessions, hem detectat la necessitat
d’incloure aspectes d’economia inter-
nacional més enllà de l’estricte àmbit
comunitari o, fins i tot, europeu.

Amb la voluntat que la denominació
de la Comissió reflecteixi fidelment el
pes creixent de les qüestions d’econo-
mia internacional, sense abandonar,
però, la voluntat de seguiment de l’ac-
tualitat comunitària, hem volgut rede-
nominar la nostra Comissió d’Unió
Europea com a Comissió d’Economia
Internacional i Unió Europea. 

La programació de 2010 reflectirà ple-
nament la nova agenda de treball de
la Comissió, combinant activitats vin-
culades amb la Unió amb les que trac-
tin aspectes internacionals. 

Aprofitem per reiterar el nostre com-
promís amb el conjunt de col·legiats, i
us encoratgem a continuar fent-nos ar-
ribar les vostres propostes d’activitat i
a participar en les sessions que pro-
gramem.

Jordi Caballé
President de la Comissió

Àlex Ruiz
Vicepresident de la Comissió

Xavier Ferrer
Secretari de la Comissió

La UAB i el Col·legi d’Economistes de Catalunya
organitzen el Màster en Comptabilitat Superior 
i Auditoria

��
Ana Ripoll, rectora de la UAB, i Joan B. Casas Onteniente, degà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, varen signar a la Facultat d’Economia i Empresa
de la UAB (campus de Sabadell), un conveni de col·laboració entre ambdues

institucions per organitzar el Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria, que donarà l’ac-
cés al Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC). La nova regulació comptable a Es-
panya (nou PGC) adaptada a les Normes Internacionals de Comptabilitat, en vigor des
de l’any 2008, a les normes d’auditoria i a les diferents regulacions del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) han provocat un creixement important i, en es-
pecial, un canvi qualitatiu en la professió de comptable i en la d’auditor. Alhora, l’àrea
geogràfica del Vallès Occidental i altres comarques properes de l’àrea metropolitana de
Barcelona compten amb un teixit empresarial molt important que requereix els serveis
de l’auditoria de comptes.

Amb la finalitat de vincular el màster a la comarca del Vallès Occidental i comarques
properes, el Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria es desenvoluparà en el campus
de Sabadell de la nova Facultat d’Economia i Empresa de la UAB.

El programa proporciona els coneixements comptables i d’auditoria indispensables per
a l’exercici de la professió d’auditor. L’enfocament del Màster permet no tan sols la su-
peració de les proves necessàries per a l’accés a la professió d’auditor sinó també l’a-
compliment dels estàndards requerits en la realització de les auditories.

La duració del Màster és d’un any i mig, equivalent a 80 ECTS (crèdits de l’Espai Euro-
peu d’Educació Superior).

Els continguts es centren en els següents temes: comptabilitat financera, comptabilitat
superior, mercantil i fiscal, regulació mercantil sobre elaboració de comptes anuals i con-
solidats, regulació mercantil sobre el concurs de creditors, llei de l’impost de societats,
impost sobre el valor afegit, fiscalitat de les operacions internacionals, planificació i àrees
d’auditoria i revisió analítica i informes. També es realitzen pràctiques externes i un tre-
ball final de màster.

Més informació: http://www.uab.cat/servlet/Satellite/postgrau/master-en-comptablilitat-
superior-i-auditoria/dades-basiques-1203328491238.html/param1-2476_ca/param2-2004/



Informe de Estabilidad Financiera
Ramón Morata

“Desde el último Informe de Estabili-
dad Financiera (IEF), la situación de
extrema dificultad que atravesaban el
sistema financiero internacional y la
economía mundial ha mostrado si-
gnos de mejoría, si bien persisten
dudas sobre la sostenibilidad de dicha
recuperación.

La actividad económica mejoró e in-
cluso creció en algunas áreas. En la
zona del euro la actividad se contrajo
en el segundo trimestre de 2009, pero
de forma muy moderada, y las pro-
yecciones macroeconómicas se han
revisado ligeramente al alza.

En el ámbito financiero, especial-
mente desde el segundo trimestre de
2009, se han registrado síntomas de
mejora, que se perciben en la evolu-
ción de las cotizaciones bursátiles y
en la relajación de los principales ín-
dices de tensión financiera.”

Crisi? no anem bé, preparem-nos 
pel que vindrà
Francesc Raventós

“Els governs han tingut èxit en evitar
el col·lapse del sistema financer. El
que està costant qui ho paga, o com
es pagarà és una altra qüestió.

Alguns països comencen una tímida i
insegura recuperació. Les borses han
pujat descaradament; el bancs tenen
novament elevats beneficis i tornen a
repartir remuneracions i bons d’escàn-
dol; el petroli s’encareix; els especula-
dors tornen a fer disparar els preus de
les matèries primeres; la Xina i l’Índia
segueixen assegurant-se les fonts d’a-
provisionament de recursos naturals a
l’Àfrica i en altres indrets. Tot com si
aquí no hagués passat res!

A Espanya la crisi internacional i l’en-
sorrament del sector immobiliari ens ha
portat una forta davallada del PIB, a
causa d’una disminució de l’activitat,
que juntament amb les restriccions de
crèdits per part dels bancs, ha fet tancar
moltes empreses, presentar quantitat
d’expedients de regulació d’ocupació, i
que la perspectiva sigui la de situar l’a-
tur en el 20% de la població activa.”

Pujada d’impostos o incentivar 
el consum a curt termini
Josep Valls

“El "Gobierno" ha decidit retocar la
seva política fiscal anunciant un aug-
ment d’alguns impostos, amb l’argu-
ment de pal·liar el dèficit públic que li
ve al damunt. Això mateix és el que
els diferents experts comenten i ex-
pressen els seus dubtes sobre l’eficàcia
o conveniència en la situació actual,
esmentant el mestre Adam Smith.

Sembla, estem d’acord que la davallada
del consum intern ha estat una de les
més grans causes de la recessió actual. 

Només una petita part de la població
ha hagut de reduir el seu consum per
la disminució dels seus ingressos o per
la incertesa en la seva situació laboral.
La resta, la majoria de la població, ha
reduït la seva despesa per inèrcia o es-
peculació (insolidaritat?).

La doble mesura de gravar més les
rendes de l’estalvi i apujar el tipus
d’IVA d’aquí a uns mesos, haurà de
tenir un efecte psicològic a curt ter-
mini d’incentivar el consum personal i
familiar per la pèrdua d’atractiu d’ob-
tenir rendiments de l’estalvi i per la
necessitat de fer-ho abans tot no s’en-
careixi per l’efecte de la pujada d’IVA.”

��
Arribem ja al darrer resum de l’any sobre 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 els darrers mesos, les dades
de participació han mantingut la seva bona línia i podem parlar d’unes dades francament positives, tant pel que fa a la pu-

blicació de nous blogs, com pel que fa als comentaris que sempre enriqueixen les aportacions de cada autor. Des d’aquí, com sem-
pre us animem a seguir participant. Pel que fa referència a les dades generals, cal indicar que el nombre total de blogs ha arribat ja
als 248, mentre que el de comentaris és de 307, esperem que segueixin augmentant.

Seguidament destaquem, alguns dels blogs que han estat més valorats, llegits o comentats:

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

Econoblocs
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Carles Puig de Travy, nou president del REA, 
Registre d’Economistes Auditors

��
El passat mes de desembre, en un acte celebrat a la seu del Consejo General de Colegios de Economistes de Es-
paña, van prendre possessió els dotze nous membres escollits del Consejo Directivo del Registro de Economistas
Auditores, REA, entre els que hi ha el nou president: Carles Puig de Travy. L’acte va estar presidit per Valentí Pich

Rosell, president del Consejo General de Colegios de Economistas de España i José Antonio Gonzalo Angulo, president del Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas.

En el seu parlament el nou president del Registro de Economistas Auditores va dir que l’objectiu principal del REA és conver-
tir-se en el referent pel que fa a l’activitat de l’auditoria de comptes a Espanya, entesa d’una forma global. Això, per a Carles
Puig de Travy, vol dir tenir un posicionament clar dins de l’àmbit de l’auditoria de comptes que permeti desenvolupar una es-
tratègia ben definida i que representi els interessos generals de l’auditoria de comptes. Tenir una important capacitat de com-
promís i convèncer sobre els assumptes que són crucials pel desenvolupament de l’activitat professional. Tenir la flexibilitat
d’adaptació a les circumstàncies de cada moment de manera àgil i aprofitant les oportunitats que hi ha implícitament en totes
les situacions de canvi. Potenciar el col·lectiu d’auditors en el mercat, donant-los el suport necessari pel que fa a les eines de
treball, formació, noves línies de negoci etc.

Valentí Pich Rosell, com a President Consejo General de Colegios de Economistes de España, va senyalar que la informació fi-
nancera i tots els operadors que intervenen en la seva confecció constitueix un tema estructural en les economies. Una bona
Llei d’Auditoria, unes corporacions d’auditors i uns organismes reguladors eficients, i un col·lectiu professional entrenat i ho-
nest, constitueixen, per a Valentí Pich, la columna vertebral que assegura una activitat professional eficaç. Durant la seva in-
tervenció Valentí Pich va afirmar que el REA, a través del Consejo General de Economistas, com organisme representant dels
economistes auditors, està cridat a desenvolupar una funció rellevant en un moment en que hi ha una aguda crisis econòmica,
una nova Llei d’Auditoria i un replantejament global d’actituds, comportaments i esquemes.

Per la seva banda, el president de l’ICAC, José Antonio Gonzalo Agudo, va lloar en el seu discurs la labor del REA i la seva
contribució en els darrers anys, principalment pel seu ajut en l’elaboració del Pla General de Comptabilitat i en la reforma de
la Llei d’Auditoria, que s’està preparant actualment.

Nou Consell Directiu del REA
President: Carlos Puig de Travy (Catalunya).
Vicepresident: Ramón Madrid Nicolás (Murcia).
Vocals: Antonio Alonso Alarcón (Andalusia-Almería), Emilio Álvarez Pérez Bedia (Catalunya), Andoni Arzallus Mendiluce (País
Basc), Gustavo Bosquet Rodríguez (País Basc), Luis Caruana Font de Mora (València), Francisco José Gracia Herreiz (Aragó),
Enrique Martín García (Valladolid), Luis Moyá Bareche (Balears), Enrique Ortega Carballo (Madrid), Manuel Antonio Pardo
Mosquera (Galicia-Corunya).
Secretari Tècnic: Manuel Hernando Vela.
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El passat 17 de desembre es va
celebrar la segona assemblea
ordinària de l’exercici 2009,

amb una assistència nodrida i participativa
de col·legiats, en el que es va aprovar per
unanimitat el pressupost per l’exercici
2010 i el manteniment de l’import de la
quota col·legial.

El Degà, en relació al pressupost aprovat per
l’Assemblea de col·legiats, va comentar que
estava adaptat a l’actual entorn econòmic ja
que comporta una estabilitat dels ingressos
per quota i unes despeses molt ajustades
però que, no obstant, permeten complir
amb tots els compromisos del Col·legi.

El tresorer, Sr. Àngel Segarra, va ser l’en-
carregat de presentar el pressupost que la
Junta de Govern havia confeccionat i va co-
mentar que és un pressupost equilibrat, de
continuïtat de totes les activitats col·legials
i de manteniment i aprofundiment de la re-
ducció de la despesa, que ja s’ha anat apli-
cant al llarg del 2009, però que no obstant
incorpora una dotació de 40.000 euros per
poder iniciar i fer front a les despeses que
la Llei Òmnibus imposa pel 2010 i una altra
dotació de 88.000 euros per atendre des-
peses imprevistes en relació a la nova seu;
en quant als ingressos, va informar que el
pressupost no preveu cap increment de la
quota col·legial i que preveu una conti-
nuïtat de les activitats de l’Aula d’Economia,
amb el que s’està assolint en el 2009.

Un cop finalitzada l’Assemblea ordinària es
va iniciar l’Assemblea Extraordinària en la
que es va aprovar per unanimitat els nous
estatuts del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya. 

El Degà va explicar els motius que havien
dut a la Junta de Govern a proposar a l’As-
semblea de Col·legiats l’aprovació d’uns
nous Estatuts del Col·legi, i que aquesta
reforma venia condicionada tant per la ne-
cessitat d’adaptar el text a les diferents

normatives que havien entrat en vigor –
Llei de l’Exercici de Professions Titulades
i dels Col·legis Professionals de la Gene-
ralitat de Catalunya, Llei de Societats Pro-
fessionals, Llei de Reforma dels Estudis
Universitaris, entre d’altres-, com per la ne-
cessitat d’adequar a la realitat els Estatuts
de l’any 1985; i que en el procés de con-
fecció dels nous Estatuts havien participat
les Comissions de Treball, que s’havia
creat una Comissió ad hoc i que, en defi-
nitiva, havia estat un procés participatiu
que havia culminat amb el període de 4
mesos d’exposició pública, en el qual s’ha-
vien rebut diversos suggeriments dels
col·legiats. També va informar que possi-
blement en els propers mesos s’hauria de
convocar una nova Assemblea de Col·le-
giats per tal d’adaptar els nous Estatuts als
requeriments de la futura Llei Òmnibus,
que en el moment de celebrar l’Assemblea
es trobava en tràmit parlamentari.

Podeu consultar el pressupost del Col·legi
d’Economistes de Catalunya per l’exercici
2010 i el text integra dels estatuts aprovats
en el web del Col·legi http://www.coleco-
nomistes.com. 

L'Assemblea de col·legiats, aprova el pressupost
del Col·legi per l’exercici 2010, en el que es
contempla una congelació les quotes col·legials, 
i aprova els Nous Estatuts del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

El Col·legi ha signat
un conveni amb el
Departament de Tre-
ball de la Generalitat
de Catalunya

��
El Departament de Treball
de la Generalitat i el
Col·legi d’Economistes de

Catalunya han signat un conveni de
col·laboració en matèria de tramitació
telemàtica dels expedients de conci-
liació administrativa prèvia a la via ju-
dicial laboral en representació de
tercers. 

En virtut d’aquest acord, els col·legiats
que compleixen els requisits que s’es-
pecifiquen en el conveni i que dispo-
sin del certificat digital que expedeix
el Col·legi d’Economistes de Catalunya
que l’identifica com a economista, po-
dran demanar la seva habilitació per
presentar telemàticament, en repre-
sentació de terceres persones, les pa-
peretes de conciliació administrativa
prèvies a la via judicial laboral. 

Per a més informació en la pàgina
web del Col·legi: 
http://www.economistes.com



��
Recentment el Col·legi ha re-
novat totalment la plataforma
web del servei de Borsa de

Treball. Aquesta acció s’ha fet conjunta-
ment entre el departament d’informàtica
del CEC, la consultora TEA-CEGOS i
RECOL, que han seguit les indicacions
plasmades en un document elaborat per la
Secretaria Tècnica del Col·legi que recollia
les conclusions de diferents sessions de
treball fetes amb col·legiats i experts en re-
cursos humans que han col·laborat desin-
teressadament en aquesta reforma del
servei. Des d’aquí els hi expressem el nos-
tre agraïment.

La nova plataforma web ha estat pensada
per millorar aquells aspectes més comple-
xos de l’anterior versió i s’ha orientat cap
a les actuals tendències, primant la facili-
tat d’ús, la immediatesa i els sistemes de
comunicació. En definitiva, s’ha orientat
cap el que avui en dia es coneix com a
Web 2.0. Per assolir aquesta fita s’ha tre-
ballat tant en la imatge gràfica com en l’or-
denació i la presentació dels continguts,
mantenint la mateixa estructura que tenia
abans (àrea col·legiats, àrea empreses i
cercador d’ofertes) però fent més fàcil l’ac-
cés a la informació i primant les formes de
comunicació a temps real de tots els pro-
cessos vinculats a la gestió, tant de les
ofertes com de les candidatures. 

Així, pel que fa a l’apartat dels col·legiats,
aquests es troben tots pre-registrats (amb
els mateixos codis d’accés a l’àrea privada
de la web) i només hauran d’actualitzar
determinades dades personals per al con-
tacte amb les empreses i donar d’alta el
seu perfil professional, adjuntat, si així ho
volen, fotografia (preferentment en format
JPG) i currículum (en format Word o PDF).
Aquest procés es fa d’una manera molt rà-
pida i molt senzilla. Igualment de ràpid i
senzill es fa l’accés a les ofertes i l’envia-
ment del perfil doncs la mateixa plata-
forma s’encarrega de presentar al col·legiat
aquelles ofertes que més s’ajusten a la
seva formació i experiència, tot gràcies a
la potència del nou cercador instal·lat. 

Com a principals novetats, pel que fa a l’a-
partat dels col·legiats, volem destacar,
d’una banda, un sistema d’alertes que en-

viarà automàticament, per correu-e, aque-
lles ofertes que es rebin i que, pel seu
contingut, s’ajustin al perfil professional
dels col·legiats inscrits al servei. Per altra
banda, el sistema de privacitat en l’accés a
les dades de contacte i professionals dels
col·legiats també és nou. Ara cada col·le-
giat pot indicar quin grau de privacitat vol:
total, parcial o públic. 

Pel que fa a les empreses s’ha mantingut
el mateix criteri amb la intenció que
aquestes puguin accedir d’una manera
senzilla i ràpida als diferents perfils dels
professionals inscrits. Això es fa d’una
manera automàtica ja que un cop les em-
preses han posat la seva oferta, la ma-
teixa plataforma els informa de quins
candidats s’ajusten a les seves necessitats.
Arribat a aquest punt, l’empresa accedeix
a la informació i classifica els candidats
en funció del seu criteri de cerca. Classi-
ficació que aquests poden veure, a temps
real, des de l’apartat de gestió de candi-
datures.

En resum, la nova Borsa de Treball del
Col·legi esdevé un servei modern amb
unes noves eines de gestió i explotació
que permeten avançar endavant i oferir
una millor qualitat en aquest servei als
economistes i a les empreses que confien
en el Col·legi per trobar diferents profes-
sionals de l’economia i incorporar-los a les
seves plantilles.

Finalment recordar-vos que el servei posa
a la vostra disposició l’adreça de correu-e
bt@coleconomistes.com on podeu fer ar-
ribar els vostres suggeriments o els vostres
dubtes sobre aquesta nova plataforma.
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La ‘nova’ Borsa de Treball del Col·legi

Els economistes de 
Catalunya dinamitzen
la implantació d’eines
TIC entre els seus clients

��
El gremi d’economistes de Ca-
talunya utilitza les Tecnologies
de la informació i la Comuni-

cació (TIC) de forma efectiva en el seu ne-
goci, però es veu limitat per l’escassa
cultura tecnològica de gran part dels seus
clients, que gairebé no disposen de siste-
mes informàtics o, si els tenen, són molt bà-
sics i no els permeten interactuar amb els
seus propis. Per això, segons un estudi del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, el
83% tracta d’animar als seus clients a im-
plantar solucions compatibles, exercint una
important tasca com a prescriptors tecno-
lògics. Així es va posar de manifest durant
una trobada organitzada per la Comissió
OSI, per la fundació Fundetec i el Registre
d’Auditors de Sistemes d’Informació (RASI)
del Consejo General de Colegios de Eco-
nomistas.

El col·lectiu assegura estar per sobre d’al-
tres gremis, com els advocats o els metges,
quant a l’ús d’eines informàtiques. Això
contrasta amb el nivell tecnològic de molts
dels seus clients –en la seva majoria petites
empreses–, que encara veuen les TIC com
una despesa i no com una inversió.

Amb seguretat, part d’aquesta tendència
positiva cap a l’ús de la tecnologia està di-
rectament relacionada amb la pròpia tasca
d’aquests despatxos, que actuen com a ve-
ritables impulsors de l’adopció de les TIC
entre els seus clients, i fins i tots com as-
sessors tecnològics quan aquests els con-
sulten quines solucions han d’implantar.
Per això, el 80% dels economistes de Ca-
talunya, segons l’estudi, reclamen una
major formació i informació en TIC. 

Durant la trobada es va recordar als eco-
nomistes que existeix un paquet format
per 30 models de contractes de serveis TIC
per a pimes, desenvolupats conjuntament
per Fundetec i la Generalitat de Catalunya,
que pot ser de gran utilitat per ells i també
pels seus clients. El seu objectiu és afavo-
rir la seva confiança en els proveïdors, ga-
rantir els seus drets com a clients i superar
la barrera del desconeixement a l’hora
d’implantar les tecnologies en els seus ne-
gocis. 

Aquests contractes poden descarregar-se
de manera gratuïta des de les pàgines web
www.fundetec.es i www.pimestic.cat.





Jornades d’actualització
comptable: anàlisi de les 
recents consultes de l’ICAC 
i les seves implicacions 
en el tancament 2009
Durada: 8 hores
Dates: 22 i 24 de febrer de 2010
Horari: de 10.00 a 14.00 hores

Des de la publicació del Nou PGC fins a
la data, en el Butlletí Oficial del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
s'han publicat nombroses consultes, unes
sobre complexes operacions empresarials
d'actualitat i altres que pretenen aportar
llum sobre algunes de les abundants im-
precisions, llacunes i complicades inter-
pretacions que afloren amb l'aplicació
pràctica de la normativa comptable re-
sultant del Nou PGC. En ocasions asso-
leixen el seu objectiu i en unes altres es
genera motiu per a llançar una nova con-
sulta sobre la interpretació de la resposta
a la consulta. 

Amb l'objectiu d'analitzar i clarificar els
pronunciaments últims de l’ICAC, s'orga-
nitzen aquestes JORNADES D’ACTUALIT-
ZACIÓ COMPTABLE, d'evident utilitat per
a les activitats del tancament 2009. Amb
l'esperada presència d'experimentats eco-
nomistes, auditors, responsables de finan-
ces, es crearà un marc idoni per a l'anàlisi
i la interpretació pràctica dels criteris eme-
sos per l’ICAC

Cicle sobre la compravenda
d’empreses
Durada: 64 hores
Dates: del 23 de febrer al 13 de maig 
de 2010

Els processos de compravenda empresa-
rial requereixen una planificació i defini-
ció estratègica tant per part dels
compradors com dels venedors, que per-
meti dirigir en tot moment la negociació
i l'obtenció dels resultats esperats en

cada cas, identificant les oportunitats em-
presarials que atorguen els processos de
concentració i les noves empreses resul-
tants així com en el seu cas els processos
de desinversió. Per a la bona fi de l'ope-
ració de compravenda tots els aspectes i
actuacions necessàries requereixen una
adequada planificació, control i execució
de les fases de la compravenda empre-
sarial, així com un coneixement de les
principals tècniques aplicades en tot el
procés.

Curs pràctic d’especialització
comptable en el nou Pla General
Comptable i PGC PIMES
Durada: 40 hores
Dates: del 23 de febrer al 4 de maig 2010
Horari: de 10.00 a 14.00 hores

L'objectiu del curs és conèixer en pro-
funditat i de manera molt pràctica el Nou
Pla General de Comptabilitat que va en-
trar en vigor amb data 1 de gener de
2008 fent referència també al Pla General
de Comptabilitat per a pimes i a la nor-
mativa microempreses. Aquesta nova
normativa adapatada a les Normes Inter-
nacionals de Comptabilitat i és la refe-
rència per a les empreses quant a la seva
comptabilitat i elaboració de comptes
anuals. 

En concret els objectius proposats són: 
1. Aprendre a elaborar els comptes anuals
segons la nova normativa. 

2. Estudiar en detall l'estat de canvis patri-
moni net i l'estat de fluxos d'efectiu com
a documents que no es demanaven en
la normativa anterior. 

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

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

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

Jornades: La nova regulació 
de les successions a Catalunya:
aspectes fiscals i jurídics
Durada: 12 hores
Dates: març de 2010

La nova regulació 
del Dret successori català
Dates: març de 2010

L’Impost sobre successions 
i donacions després 
de la reforma
Dates: març de 2010

Altres cursos febrer/març 2010

Seminari de project finance 
com a modalitat alternativa 
de finançament
Durada: 8 hores
Dates: 22 i 24 de febrer de 2010
Horari: de 17.00 a 21.00 hores

Visió global de la compravenda
d’empreses
Durada: 8 hores
Dates: 23 i 25 de febrer de 2010
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Curs d’excel mig 
per a economistes i auditors
Durada: 8 hores
Dates:  24 de febrer de 2010
Horari: de 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 19.30 h

Curs d’excel avançat 
per a economistes i auditors
Durada: 8 hores
Dates: 25 de febrer de 2010
Horari: de 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 19.30 h

Noves tendències 
en la comptabilitat de gestió
Durada: 24 hores
Dates:  del 2 al 18 de març de 2010
Horari: dimarts i dijous de 18.00 a 22.00 h

Cursos destacats febrer/març
2010
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Treballem en grup / Aula d’Economia



menció especial del concepte d’eLearning. 
En Toni Romero va exposar l’experiència
integradora del col·lectiu d’escoles de la
Fundació Tr@ms i com la tecnologia ha im-
pactat en el dia a dia d’alumnes i profes-
sors i també en les metodologies utilitzades.

En Ramón Losada va explicar el camí evo-
lutiu de l’ensenyament i les noves formes
que estan apareixent. 

N’Amaya García ens va mostrar noves eines
educatives dissenyades per a la demanda
del món global actual, on les distàncies fí-
siques no siguin un problema. 

N’Alberto Marín ens va descobrir com in-
tegrar metodologies tradicionals d’èxit amb
l’ús de les tecnologies actuals. 

Moltes van ser les aportacions dels ponents
i a continuació indiquem un resum dels
missatges claus del debat: 
– L’Alumne està al centre, el formador és
un recurs més. 
– Abans, l’adult ens formava; ara, ens for-
mem en xarxa. 
– Hem passat de l’aula informàtica, a la in-

formàtica en l’aula. 
– Les noves tecnologies, com poden ser les
pissarres digitals, requereixen de noves
metodologies educatives. 
– La tecnologia forma part de les nostres
vides i aquest aspecte influeix en la nos-
tra formació. 
– Les noves tecnologies permeten absoluta
disponibilitat, 24x7, i deslocalitzada.
– No hem de ser radicals i passar d’un ex-
trem a l’altre. L’eLearning no és un subs-
titut, és un complement. 
– En formació eLearning, com en la tradicio-
nal, no sabem què pensa l’alumne mentre
està a classe; però sí que sabem què fa.
– Hi ha aspectes que no canvien, sempre
és necessari plantejar la pregunta ade-
quada que et trobi la resposta adequada.
– A paradigmes canviants, regles de negoci
canviants. 
– Aprendre jugant o el joc com a metodo-
logia d’aprenentatge provada.
– Treball col·laboratiu. 
– Es requereixen inversions en infraestruc-
tura per a ser competitius (p.e: ample de
banda).

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

L’impacte de les TIC en l’aprenentatge de 
les persones i en la millora de la productivitat.
A paradigmes canviants, regles de negoci 
canviants 
La Comissió OSI va organitzar, el dijous 8
d’octubre, un esdeveniment al Palau de
Lloctinent, seu de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, sota el títol “Impacte de les TIC
en l’aprenentatge i en la millora de la pro-
ductivitat de les persones”, amb nombrosa
presència de públic vinculat al món em-
presarial i educatiu. Després de la pre-
sentació de l’acte per part del
vicepresident de la Comissió, en Josep
Maria Gallart, i per part del moderador, en
Jordi Morillas, director d’Organització i
Sistemes d’Informació d’Epise, van inter-
venir els ponents convidats: en Ramón
Costa, Business Productivity Advisor de
Microsoft Innovation Center - Productivity
Center; en Toni Romero, Gerent de la
Fundació Tr@ms; en Ramón Losada,
eLearning Product Manager d’Epise; n’A-
maya García, Product Manager i Cap del
Mercat Corporatiu i Institucional a Oxford
University Press pel projecte My Oxford En-
glish; i n’Alberto Marín, Soci-Director d’In-
nova Management. 

En Ramón Costa ens va expressar la seva
reflexió i visió de com hem d’entendre i
aplicar la tecnologia en la formació, i amb



Director d’Organització i Sistemes d’Epise 
El passat 24 de novembre la Comissió Or-
ganització i Sistemes d’Informació (OSI) va
celebrar un acte en el Col·legi en el que hi
van participar com a ponents el Sr. Àlex
Barnadas, director d’operacions d’eZone
Solutions i el Sr. David Pujadas, consultor
sénior d’eZone 

La companyia experta en seguretat de la
informació, eZone Solutions, va presen-
tar en l’auditori del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, la seva visió sobre la
importància dels plans de continuïtat de
negoci i com ha de ser el seu procés
d’implantació. 

Per a David Pujadas, consultor sénior d’e-
Zone, els plans de continuïtat han d’a-
bordar-se des d’una visió àmplia, ja que
erròniament es tendeix a focalitzar només
en els sistemes d’informació quan en rea-
litat la continuïtat del negoci depèn
també de factors humans i logístics, entre
altres.

Pujadas va detallar quines són les 6 fases
del cicle de vida d’un Pla de Continuïtat de
Negoci (PCN):

Anàlisis de l’impacte en el Negoci (BIA)
Conèixer bé els processos del negoci i
tenir clars quins són els costos associats a
una aturada inesperada d’un o varis d’a-
quests processos.

Anàlisis de Riscos
Identificar aquelles amenaces que poden
ser més properes o probables

Definició d’Estratègies
A partir dels anàlisis anteriors, coneixerem
els punts dèbils i els costos d’una contin-
gència, de manera que sabrem, on, com i
quants recursos haurem d’aplicar per re-
cuperar la normalitat en els processos de
negoci.

Desenvolupament dels Plans de Recupera-
ció de Desastres (DRP)
Per cada procés i per cada recurs crític es
desenvolupa un procediment que permet la
seva recuperació en un termini acceptable.

Proves del pla
La validesa d’un PCN només es demostra
provant-lo. A més és una bona pràctica
d’entrenament per al personal així com
una font d’informació per aplicar les cor-
reccions necessàries.

Formació i millora contínua
El PCN és un document viu, que ha d’ac-
tualitzar-se cada vegada que hi ha canvis
en els procediments, en els recursos de
l’empresa o en els riscos. A més és essen-
cial que cada persona implicada sàpiga
què ha de fer en cada cas de contingència.
Totes aquestes tasques requereixen es-
pecial atenció i per Alex Barnadas, Di-

rector d’Operacions de eZone, sobretot
no s’ha d’esperar a tenir un robatori o un
accident per a desenvolupar plans de
contingència o un complet pla de conti-
nuïtat. 

La maduresa d’una companyia passa per
ser conscient dels seus riscos i, per tant,
per disposar les mesures necessàries per
a minimitzar-los, assumir-los o transferir-
los (per exemple a una asseguradora). 

D’altra banda, Josep M Gallart, vicepresi-
dent de la Comissió OSI, va apuntar la im-
portància de visualitzar el pla de
continuïtat de negoci com un actiu per a
la companyia, un actiu que hauria de re-
flectir-se en els balanços comptables ja
que una empresa sense aquest pla té, in-
dubtablement, menys valor. 

També cal destacar que, tal com van co-
mentar alguns dels assistents, cada vegada
més les empreses exigeixen als seus pro-
veïdors que demostrin la seva capacitat per
a garantir que podrien mantenir els seus
serveis fins i tot en cas de desastre. És més,
aquesta pràctica és fins i tot una obligació
legal en determinats àmbits. 

En resum, el que va quedar clar és que en
cas de contingència, recórrer a la impro-
vització és un risc afegit, i en els casos en
els quals l’empresa es juga molt, és una ir-
responsabilitat.

Sr. David Pujadas 
Consultor IT PC/BCP/DRP
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Sobreviurà el meu negoci
davant una contingència? 
Claus per la continuïtat del 
negoci, més enllà de la seguretat





Des de la Comissió d’Organització i Siste-
mes d’Informació creiem, com ho hem
anat difonent al llarg de les nostres activi-
tats, que els economistes i el responsables
de la gestió de les empreses han de tenir
un paper rellevant a l’hora de definir i des-
envolupar els Sistemes d’Informació i les
TIC d’una empresa, una vegada aquestes
han passat a ser eines fonamentals per a la
millora de la gestió i de la presa de deci-
sions estratègiques.

Els economistes, com a membres respon-
sables, en gran mesura de la presa de de-
cisions estratègiques a les empreses i
organitzacions en general, necessitem dis-
posar d’una informació integrada, com-
plerta i en temps real, i en aquest aspecte
tenim alguna cosa a dir i hem de treballar

plegats amb els tecnòlegs de la gestió de
la informació i la comunicació.

És per això que durant l’any 2008 ens vàrem
posar a treballar en la definició del "1er Ba-
ròmetre de les TIC i els Economistes". Du-
rant el mes d’abril del 2009 es va penjar el
qüestionari a la web del Col·legi, on tenen
accés més de 5.800 col·legiats i de la qual
vàrem obtenir una mostra de 803 enquestes.

En aquest document us presentem les
conclusions d’aquest estudi conjunt de la
Fundació Observatori per a la Societat de
la Informació de Catalunya (FOBSIC), la Co-
missió d’Organització i Sistemes d’Infor-
mació (OSI), i la Comissió d’Economia del
Coneixement del Col·legi d’Economistes
de Catalunya.
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Resultats del Ier Baròmetre 
de les TIC i els Economistes

Principals raons per les quals les empreses poden invertir en sistemes d’informació

Nota: el total de respostes no suma 100% al tractar-se d’una pregunta amb possibilitat de resposta multiple

De les 803 respostes obtingudes, el 53%
eren economistes assalariats i el 43% eren
empresaris i/o treballadors per compte
propi. Per sectors d’activitat, un 30% des-
envolupen la seva feina en despatxos pro-
fessionals, un 21% en el sector industrial i
un 20% en serveis a empreses.

Les conclusions d’aquest estudi les po-
dríem agrupar en quatre grups:

– Com valoren els Economistes l’aportació
de les TIC a l’empresa

– Un 85% dels economistes consideren que
els sistemes d’informació aporten valor a
la feina.

– La inversió en Sistemes d’Informació es
justifica per la millora de la productivitat,
la gestió i l’ús de la informació i la mi-
llora de la qualitat de les relacions amb
clients i proveïdors.

– El paper dels economistes en la presa de
decisions en matèria de sistemes d’infor-
mació

– El 68% dels economistes consideren
que han de tenir un paper rellevant a
l’hora de prendre decisions en matèries
de sistemes d’informació.

– Un 46% dels economistes han participat
sempre en la presa de decisions en els
sistemes d’informació. La influència que



tenen els sistemes d’informació en els
processos de negoci i el finançament de
les inversions són les principals raons
per les quals els economistes creuen que
han de tenir un paper més rellevant en
la presa de decisions sobre les TIC.

– Situació comparativa empresarial

– Per regla general, els Economistes con-
sideren que les empreses europees
destinen més recursos en Sistemes d’In-
formació que les empreses espanyoles.

– Formació dels Economistes en les TIC

– Els 79% dels enquestats consideren
que els Plans d’Estudi de Direcció i Ad-
ministració d’Empreses han de con-
templar assignatures en sistemes
d’informació.

A partir d’aquest grup de conclusions po-
dríem definir un model de relacions causa-
efecte que es desprèn de l’estudi.

Els resultats d’aquest estudi, l’alt grau de
participació per part dels economistes i el
suport de la FOBSIC ens anima a continuar
amb aquest estudi, que pretenem sigui de
periodicitat anual. 

És per això que ja estem de nou treballant
per millorar-lo pel proper any. 

Josep M Gallart i González-Palacio
Vicepresident de la Comissió OSI 

Els economistes consideren
que és important 

tenir un paper rellevant 
en la presa de decisions 

sobre els  sistemes 
d’informació.

Les TIC han d’estar alineades
amb el negoci i són 

fonamentals per l’augment 
de la productivitat, 

la millora de la qualitat 
i de les relacions comercials.

Els Economistes 
reclamen formació TIC.

La millora en la presa 
de decisions portaria 

a les empreses 
a ser més competitives 

i comparables amb la resta
d’empreses europees.

Els Sistemes d’informació
tenen un impacte

important en els processos 
de negoci i requereixen 

de finançament 
per dur-los a terme.
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Principals raons per les quals tens o hauries de tenir un paper rellevant en la presa de decisions sobre les TIC

Nota: el total de respostes no suma 100% al tractar-se d’una pregunta amb possibilitat de resposta multiple.
“Altres” és l’agrupació d’un conjunt de respostes obertes d’aquesta pregunta del qüestionari.

  

  

79,1%

18,8% 1,1%
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Molt necessari  

Gens necessari  
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� Nova Indústria i Innovació
a Catalunya

Conferència organitzada per la Comissió
d’Innovació, a càrrec del Sr. Carles Ruiz, al-
calde de Viladecans i president del Pacte
Industrial de la RMB, Sr. Antoni Soy, se-
cretari d’Indústria de la Generalitat de Ca-
talunya, Sr. Ezequiel Baró, autor de “La
Nova Indústria a Catalunya”. 

� Consolidant els canvis 
i els nous reptes

Conferència inclosa en la IX Jornada Tèc-
nica d'Auditoria, organitzada per Econo-
mistes Auditors de Catalunya amb la
col·laboració del Registro de Economistas
Auditores (REA). 

� Aigua: una qüestió molt 
urgent d’economia sostenible.
Finançament

En el marc del cicle de conferències QUE’s
(Qüestions Urgents d’Economia Sostenibles);
organitzada per la Comissió d’Economia i
Sostenibilitat, a càrrec de la Sra. Mariona
Coch, directora de l’Àrea Tributària i ingres-
sos de l’ACA i del Sr. Albert Martínez, eco-
nomista, director de desenvolupament de
Negoci d’Agbar. 

Crònica d’activitats realitzades 
del 1 d’octubre 
al 31 de desembre de 2009
� La importància de l’assessora-

ment financer: la figura 
de l’assessor financer (EAFI)
i la de l’assessor registrat 
del Mercat Alternatiu Borsari
(MAB)

Conferència organitzada per la Comissió
d’Economia Financera, a càrrec del Sr. Car-
los Orduña, president de l’EAF del Con-
sejo General de Colegios de Economistas
de España i del Sr. Antoni Giralt, president
del MAB. Documentació a disposició dels
interessats a la web del Col·legi.

� Sistema tributari i crisi
econòmica

Sessió temàtica organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr. Eduardo
Barrachina Juan, magistrat. Documentació
a disposició dels interessats a la web del
Col·legi.

� Reptes de l’economia catalana i l’acord estratègic com a full 
de ruta per sortir reforçats de la crisi

Conferència organitzada per la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, a càrrec del Sr. Andreu Morillas, secretari d’Economia de la Generalitat de Ca-
talunya, Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi, Sra. Dolors Llobet, representant de CCOO
de Catalunya a la Comissió de Seguiment de l’Acord Estratègic, Sr. Joan Pujol, secre-
tari general de Foment del Treball i Sr. Joan Tugores, catedràtic de la Universitat de
Barcelona.
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� Reunió del panel d’experts 
de l’IEBE 

Reunió per examinar el resultat de l’en-
questa corresponent a la previsió del tan-
cament de l’IBEX-35 a 31 de desembre de
2009.

� Modificacions estructurals 
de les Societats Mercantils

Sessió temàtica organitzada per la Comis-
sió d’Assessors Fiscals, a càrrec de la Sra.
Rosa Pérez, advocat del despatx Ros Petit.

� Reflexions sobre les mesures
fiscals proposades pel Govern
per a l’economia i els mercats
financers

Dinar col·loqui, organitzat per el Fòrum
Economistes en Mercats Financers, a càr-
rec del Sr. Valentí Pich, president del Con-
sell General de Col·legis d’Economistes
d’Espanya.

� Visita privada 
al camp de l’Espanyol 

Visita privada al nou camp de futbol de
l’Espanyol organitzada per la Comissió
Sèniors i per gentilesa del col·legiat Sr.
Josep Lluís Masriera.

� Blanqueig de diners 
i l’assessoria fiscal

Sessió temàtica organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr. Víctor
Altimira, advocat de Logic Data Consul-
ting, SL. Documentació a disposició dels in-
teressats a la web del Col·legi.

� El medi ambient com a estratègia
Sessió de la Jornada dels Economistes a
Tarragona organitzada conjuntament amb
la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament
de Tortosa, que va tenir lloc al campus de
la Universitat Rovira i Virgili a Tortosa.

� Curs Tributació dels no residents
Organitzat per la Seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Joan Robleda, cap de ser-
veis d’Informació Tributària de la AEAT
de Girona.

Informatiu de l’economista núm. 129 Pàg. 33

� Fiscalitat i nou marc comptable de les empreses cooperatives
A més de la conferència, es va fer la presentació del llibre "Nou Pla Comptable per a
cooperatives. Proposta d'adaptació pràctica, amb definicions i exemples", organitzat per
la Comissió de Comptabilitat i ACCID, a càrrec del Sr. Joseba Polanco, economista, di-
rector Confederació de Cooperatives de Catalunya, Sr. Carol Romai i Sra. Ester Olive-
ras, professors de la Universitat Pompeu Fabra. 

� L’Euram, centre o perifèria? una perspectiva econòmica
Presentació del llibre dels autors Sr. Joan B. Casas i de la Sra. Patricia Crespo. Organit-
zada per la Junta de Govern del CEC, a càrrec del Sr Joan B. Casas, degà del Col·legi i
autor del llibre, Sr. Leopoldo Pons, degà del Col·legi d’Economistes de València, Sr. Ono-
fre Martorell, vicedegà del Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, Sr. Joan Francesc
Mira, escriptor i Sr. Valentí Pich, president del Consell General de Col·legis d’Economis-
tes d’Espanya.



� Reptes i necessitats que plan-
tegen les TIC per als despatxos
professionals d’Economistes

Esmorzar de treball tecnològic organitzat per
la Comissió OSI, FUNDETEC y el Registro
de Auditores de Sistemas de Información
(RASI) fruit del Conveni entre la Fundació
i el Consejo General de Economistas.

� L’eficàcia del Pressupost 
en temps de crisi

Conferència i presentació del llibre: “Con-
trol presupuestario”, organitzat per la Co-
missió de Comptabilitat i l’ACCID, a càrrec
del Sr. Lluís Muñiz, economista i auditor i
del Sr. Oriol Amat, membre de la Junta de
Govern i catedràtic de la UPF.

� Sopar dels Economistes 
a Tarragona
4a edició del Sopar dels Economistes, orga-
nitzat per la Seu de Tarragona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya. Durant el
sopar es va lliurar el guardó a la Trajectòria
Personal i Professional, que aquest any ha
estat atorgat al Sr. Antonio Pont Amenós.
També es van lliurar els diplomes i les in-
sígnies als economistes que han complert
25 anys com a col·legiats.

� Jornada d’actualització comp-
table i anàlisi de les recents
consultes de l’ICAC

Jornada organitzada per la Seu de Girona
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Juan Luis Domínguez Pérez,
professor titular d’Economia i Comptabili-
tat de la UB.

� Presentació del número 
59 de la Revista Econòmica 
de Catalunya

Presentació organitzada per la Junta de Go-
vern del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya, a càrrec del Sr. Joan B. Casas, degà
del Col·legi, Sr. Martí Parellada, director de
la Revista, Sr. Ferran Echegaray, director de
l’Aeroport del Prat, Sr. Jordi Valls, president
del Port de Barcelona i Sr. Salvador Cur-
coll, coordinador del dossier d’aquest nú-
mero de la Revista.

� Responsabilitat dels Adminis-
tradors i Consellers en els 
processos concursals

Sessió temàtica organitzada per la Comis-
sió d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr. Fer-
nando Cerdá, catedràtic de dret mercantil
de la UPF i soci de Cuatrecasas, Gonçalvez
Pereira, SLP. Documentació a disposició
dels interessats a la web del Col·legi.
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� Tercer Congrés Catalanista 2008-2009
Plenari de l’àmbit d’economia i innovació, amb la participació del Sr. Miquel Rubirola, Sr.
Francesc Cabanes, Sr. Jacint Ros i Sr. Joan B. Casas.

� Visita al nou Hospital 
de Sant Pau

Organitzada per la Comissió d’Economia
de la Salut. La presentació i visita va anar
a càrrec del Sr. Agustí Grau, director d’En-
ginyeria i Obres, de la Sra. Rosa Mitjana,
directora de Serveis Generals.

� Valoració d’Empreses
Presentació del llibre organitzada per la
Seu de Tarragona del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya a càrrec del Sr. Jordi Fa-
bregat, professor d’ESADE.

� Reestructuracions 
empresarials: fusions, 
escissions i llei 3/2009

Curs organitzat per la Seu del Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del la Sra. Silvia Sorribas, advocada
i sòcia de J&A Garrigues, SLP i del Sr.
Pablo Torrano, advocat, soci de J&A Gar-
rigues, SLP.



� Presentació de l’informe
Situació Econòmica Tardor 2009

Roda de Premsa per a la presentació de l’In-
forme i de la Nota d’opinió de la Jornada
dels Economistes 2009, organitzada per la
Junta de Govern del Col·legi, a càrrec del
Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya i del Sr. Àngel Her-
mosilla, responsable de la Secretaria
Econòmica del Col·legi.

� La crisi a l’economia gironina
Sessió de la Jornada dels Economistes a Gi-
rona organitzada pel Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya conjuntament amb la
Universitat de Girona, que va tenir lloc a
la Facultat de Ciències Econòmiques i Em-
presarials de la Universitat de Girona.

� Sobreviurà el meu negoci da-
vant una contingència?. Claus
per la continuïtat del negoci,
més enllà de la seguretat

Conferència organitzada per la Comissió
OSI, a càrrec del Sr. Àlex Barnadas, gerent,
consultor PC/BCP/DRP d’eZone i el Sr.
David Pujadas, consultor IT/PC/BCP/DRP.

� Curs de Fiscalitat i Comptabilitat
de les empreses Constructores,
Immobiliàries i UTES

Organitzat per la Seu del Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Antoni Puig Rimbau, econo-
mista i auditor de comptes de Abante Pich
Auditores i Sr. Ignasi Ciutadà Cura, ins-

pector d’Hisenda de l’Estat, cap d’equip
nacional d’inspecció a la Delegació Cen-
tral de Grans Contribuents i expresident
del Tribunal Econòmic Administratiu de
Catalunya.

� Doctrina administrativa 
i jurisprudència tributària

Sessió temàtica organitzada per la Comis-
sió d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr.
Jorge Martínez-Aguado, economista i ad-
vocat.

� Oportunitats de futur
per a l’economia catalana

Presentació del número 3 de la Revista Pa-
radigmes, dedicada a “Oportunitats de futur
per a l’economia catalana”, organitzada pel
departament d’Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya
amb la col·laboració del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, a càrrec de l’Hble. Sr.
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� La crisi: impactes i transformacions
Jornada dels Economistes organitzada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, que va tenir
lloc al Palau de Congressos de Catalunya.

Acte de lliurament d’insígnies als col·legiats amb 25 anys de col·legiació; Sopar dels Eco-
nomistes en el marc dels Jardins de l’Hotel Rey Juan Carlos I, en el decurs del qual es
va celebrar l’acte oficial de nomenament de Col·legiat de Mèrit i Col·legiat d’Honor. També
ens van lliurar els Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya, a més
dels premis de Reconeixement d’economista d’empresa, despatx d’economista de l’any i
els millors currículums universitaris.

Josep Huguet, conseller d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa.

� Novetats fiscals 2009-2010
Sessió temàtica a càrrec del Sr. Enrique
Seoane, cap de gestió de la Unitat Regional
de Grans Empreses i inspector regional ad-
junt de la dependència regional de Catalu-
nya de l’AEAT. Aquesta sessió es va repetir
el dia 17 de desembre. Documentació a
disposició dels interessats a la web del
Col·legi.

� Segona assemblea ordinària
de col·legiats de l’exercici 2009

Per l’aprovació del pressupost de l’exercici
2010 iAssemblea extraordinària per l’apro-
vació dels Nous Estatus del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya.
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Quan es publiqui l’Informatiu número 129, probablement
ja s’haurà publicat la Llei de Pressupostos Generals de l’Es-
tat per al 2010 amb modificacions normatives en diferents
impostos adreçades bàsicament a increments impositius
que tot seguit comentarem de manera molt sintètica
degut a l’espai disponible. Però també s’han produït, ja,
modificacions normatives mitjançant disposicions addi-
cionals, transitòries i finals de la Llei 11/2009, per la que es
regulen les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió en
el Mercat Immobiliari (SOCIMI).

SOCIMI: Aquesta Llei té com a objectiu potenciar el mercat de
lloguer a través de societats que centrin el seu negoci en
aquesta activitat, gaudint d’importants incentius fiscals sempre
que compleixin certs requisits.

Les modificacions en l’àmbit tributari més importants intro-
duïdes, mitjançant aquesta Llei, són:

IVA

Rehabilitació:
– El Govern espanyol aprovarà, abans d’acabar l’any, una
norma reglamentaria per a precisar l’abast del terme “obres
anàlogues” a que fa referència el paràgraf quart de l’article
20.U.22è, de la Llei 37/1993, de l’IVA, amb la finalitat d’am-
pliar l’àmbit objectiu del concepte de rehabilitació de
l’habitatge.

IVA-IGC

Tipus de Gravamen:
– S’ha modificat la tributació de lloguers amb opció de com-
pra establint-se el tipus reduït del 7 per 100 (en lloc del 16
per 100) i el súper reduït del 4 per 100 pels habitatges qua-
lificats administrativament com de protecció oficial de règim
especial o de promoció pública.
Aquesta modificació és d’aplicació a les rendes, correspo-
nents a contractes de lloguer amb opció de compra d’habi-
tatges, que resultin exigibles a partir del dia 28-10-2009,
sempre que no s’hagués exercitat ja l’opció de compra.

Modificació de la Base Imposable:
– Com sabeu, l’article 80.4 de la Llei de l’IVA permet modificar
la base imposable quan hagi transcorregut 1 any des de l’e-
xigibilitat de la quota repercutida sense que s’hagi obtingut el
seu cobrament.
Ara, amb efectes des del dia 28-10-2009, es precisa que quan
es tracti d’operacions a terminis o amb preu ajornat, el
termini d'un any començarà a comptar des del venciment del
termini o terminis impagats a fi de procedir a la reducció pro-
porcional de la base imposable.

IRPF

Renda de l’estalvi:
Amb efectes des de l’1-01-2009, els rendiments del capital mo-
biliari que obtingui una persona física vinculada a una socie-
tat, per cedir-li capitals a aquesta, formaran part de la base de
l’estalvi amb el límit dels rendiments corresponents a multipli-
car per 3 els fons propis (capital + reserves) de la societat en la
part proporcional a la participació del contribuent.
En el cas que la vinculació no s’estableixi per ser soci o partí-
cip es considerarà als efectes del càlcul un percentatge de par-
ticipació del 5 per 100.

La resta del rendiment obtingut anirà a la base general de
l’IRPF.
Exemple: un soci d’una societat amb una participació del 25
per 100 presta 10.000 e a la societat amb un interès anual del
5 per 100. La societat té un capital de 4.000,00 e (sense re-
serves) per simplificar.

Rendiments de capital mobiliari obtinguts pel soci = 500 e (10.000 x 0,05)

Fons propis de la societat que corresponen al soci = 4.000,00 x 0,25 = 1.000e

Triple de fons propis que corresponen al soci = 3 x 1000 = 3.000 e

Interessos cobrats que van a la base de l’estalvi de l’IRPF =
500 x 3.000 

= 150,00 e
10.000

Interessos cobrats que van a la base general de l’IRPF =
500 x (10.000 –3.000) 

= 350,00 e
10.000

Recordeu que la renda de l’estalvi tributa actualment al 18 per
100 i la renda general tributa a una tarifa que varia entre el 18
i el 43 per 100.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Pèrdua per deteriorament de participacions no cotitzades:
Es modifica el redactat de l’apartat 3 de l’article 12 del
RDL4/2004, amb efectes per als exercicis iniciats a partir de del
l’1 de gener de 2008, en el sentit que l’import dels fons pro-
pis de l’entitat participada es reduirà o augmentarà, per l’im-
port de les deduccions i ajustaments positius, respectivament,
practicats en la participada, a efectes del càlcul de l’import de-
duïble en concepte de correcció de valor per deteriorament de
participacions en empreses del grup, multigrup i associades.

Consolidació fiscal:
En els períodes impositius iniciats a partir de l’1-01-10, també
es permetrà tributar en consolidació fiscal a una companyia que
controli com a mínim el 70 per 100 d’una altra empresa cotit-
zada (modificació art. 67.2.b).

Leasing:
No s’exigirà que l’import anual de la part de les quotes d’ar-
rendament financer corresponent a la recuperació del cost
del bé romangui igual o tingui caràcter creixent durant el pe-
ríode contractual (article 115.4). Aplicable als contractes vigents
que el període anual de duració s’iniciï dins dels anys 2009,
2010 I 2011. L’import anual de la part d’aquestes quotes en
els períodes esmentats no podrà excedir del 50% del cost del
bé en el cas de béns mobles, o del 10% d'aquest cost en el cas
de béns immobles o d’establiments comercials.

Llei de Mercat de Valors:
Modificació de l’article 108.2 de la Llei 24/1988 que obliga a tri-
butar per ITP (7%) per la compra d’accions o participacions
d’empreses que els actius estiguin constituïts, al menys, en un
50% per immobles. No s’aplicarà aquesta obligació a les
concessions administratives, especialment aplicable a auto-
pistes i aparcaments.

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi

Modificacions fiscals en marxa
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Estratègia per a l’economia sostenible
En els darrers temps el govern espanyol ha anat desgranant els
detalls de l’anomenada “Estratègia de l’Economia Sostenible”
(EES), que pretén dur a terme en aquesta legislatura i que té en
la Llei d’Economia Sostenible el seu màxim exponent. En el pre-
sent article es recullen algunes pinzellades dels trets més im-
portants d’aquesta, amb la finalitat que ajudin a valorar la seva
oportunitat i utilitat.

L’EES té per objectiu canviar el patró de creixement de l’eco-
nomia d’Espanya i accelerar la seva modernització. Garantir un
creixement equilibrat i sostenible fa necessari actuar en tres di-
mensions complementàries entre sí, que són les següents:

a) Sostenibilitat econòmica, que requereix augmentar la com-
petitivitat del conjunt del sistema productiu, assegurar la dis-
ciplina pressupostària pública, reforçar els òrgans reguladors,
fer canvis en el sistema financer, o impulsar la innovació i la
internacionalització.

b)Sostenibilitat mediambiental, que suposa combatre els
efectes del canvi climàtic i altres agressions a l’entorn, apro-
fitar les oportunitats de les energies netes, i preservar i utilit-
zar racionalment els recursos naturals, impulsant, entre
d’altres, la rehabilitació d’habitatges, i la mobilitat i intermo-
dalitat del transport.

c) Sostenibilitat social, que implica una millor formació i qua-
lificació dels ciutadans, una organització més eficient del tre-
ball, i una major responsabilitat social de les empreses.

L’estratègia es basa en un conjunt de reformes amb un horitzó
de llarg termini, i pot ser avaluada durant aquest temps mitjan-
çant un conjunt d’indicadors. Dins de l’EES un element clau és la
Llei d’Economia Sostenible, però atès que aquesta no pot reco-
llir tot el seu abast es plantegen un seguit d’iniciatives normatives
i accions amb un calendari preestablert en els següents àmbits:

a) Sostenibilitat econòmica.
– Modernització de la Justícia (reforma de la Llei del Registre
Civil, projecte de Llei de Mediació i Arbitratge, reforma de
la Llei de Procediment Laboral,...).

– Reforma de l’Administració (desenvolupament de la Llei Òm-
nibus, coordinació d’iniciatives econòmiques autonòmiques,...).

– Reforç del sistema financer (revisió de les línies ICO,...).
– Lluita contra el frau i l’economia submergida.
– Reforma dels organismes reguladors.
– Llei de Serveis Professionals.

– Impuls de la Innovació (Llei de la Ciència, la Tecnologia i la
Innovació, i Estratègia Estatal d’Innovació).

– Polítiques Sectorials (Pla Integral de Política Industrial 2020,
Avaluació del sector de l’habitatge,...).

– Desenvolupament del sector agroalimentari (Programa de
desenvolupament sostenible del medi rural, i Llei de quali-
tat agroalimentària).

– Gestió del model aeroportuari.

b)Sostenibilitat mediambiental.
– Reforma en matèria d’energia (modificació parcial de la legis-
lació sobre energia nuclear, Pla de rehabilitació energètica en
edificis, Llei d’eficiència energètica i d’energies renovables,...).

– Reforma del règim de comerç de drets d’emissió.
– Llei d’emmagatzematge geològic de CO2.
– Pla Integral del vehicle elèctric.
– Programa d’inversions en infraestructures per al transport
sostenible.

– Protecció del medi ambient (Llei de protecció del medi marí,
Pla estratègic estatal del patrimoni natural i la biodiversitat,...).

c) Sostenibilitat social.
– Millora de l'educació i la formació: Pacte per l’Educació (ga-
rantir estabilitat normativa, aconseguir educació equitativa
i de qualitat,...).

– Reforç del sistema de Seguretat So-
cial (correspondència entre cotització
i prestació, major transparència en
cotitzacions, integració de règims,...).

– Reformes laborals i renovació del
model productiu (reformar la ne-
gociació col·lectiva, afavorir la re-
ducció de jornada, millorar la
intermediació laboral,...).

– Reformes per enfortir l’estat de
benestar (reformes i accions en
l’àmbit sanitari i de salut pública,
Pla de promoció de la inclusió so-
cial, i avaluació del sistema d’aten-
ció a la dependència).

Per tal de dur a terme l’EES està previst una sèrie d’instruments
financers, que mobilitzaran recursos públics i privats mitjançant
dos fons específics, que són els següents:
– Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, dotat
amb 5.000 milions d’euros. Aquests recursos seran utilitzats
per les entitats locals per finançar projectes d’inversió en pro-
moció econòmica, innovació i TIC, sostenibilitat mediam-
biental o educació.

– Fons per a l’Economia Sostenible, dotat fins a 20.000 milions
d’euros –a parts iguals entre l’ICO i entitats financeres privades–. 
Finançarà projectes d’eficiència energètica, transport, rehabi-
litació, innovació, tractament i gestió integral de residus, salut
i biotecnologia, aeronàutica i aeroespacial... Entre els instruments
es preveu, per exemple, una línia d’inversió per a infraestructu-
res, un fons de capital-risc, una línia per a préstecs directes i de
mediació per a empreses, i préstecs de rehabilitació d’habitatges.

Atès les característiques de l’EES, el Govern Estatal té la inten-
ció d’establir diferents escenaris de concertació, comptant amb
la participació de grups polítics, administracions públiques i
agents socials.

L’ESS té per objectiu canviar 
el patró de creixement 

de l’economia d’Espanya 
i accelerar la seva 

modernització.
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L’Avantprojecte de Llei d’Economia Sostenible, aprovat en el
Consell de Ministres del 27 de novembre de 2009, s’estructura
d’acord amb varis objectius. Així, recull actuacions vinculades
amb cadascun dels eixos de la sostenibilitat. A més, contempla
dos tipus d’actuacions de caràcter transversal (ciència i innova-
ció, i competitivitat empresarial i productivitat). Estableix tres
eixos d’actuació, que són els següents:

– Millora de l’entorn econòmic. 
– L’extensió de principis de bona regulació econòmica a res-
pectar per les administracions públiques (necessitat, trans-
parència, eficàcia,. ..).

– Reforma dels organismes reguladors d’indústries de xarxa
(CNE, CMT,. ..).

– Sostenibilitat financera en les administracions públiques
(pla d’austeritat i de qualitat de la despesa, informe sobre
pagament a proveïdors,...).

– Millores en la contractació pública (simplificació de tràmits
administratius en contractes d’R+D,...) i col·laboració pú-
blico-privada (possibilitat d’usar contractes per part d’enti-
tats públiques empresarials, regulació per a empreses
d’economia mixta,...).

– Millora de la supervisió del sector financer (major transpa-
rència, normes de governança, informe sobre polítiques de
retribució,...). 

– Competitivitat.
– Simplificació administrativa: mesures d’agilització dels trà-
mits per a la creació d’empreses (reducció de costos i ter-
minis i reducció de càrregues) i accions en matèria de
càrregues administratives, llicències municipals i cadastre
immobiliari.

– Societat de la informació (accés universal, noves freqüèn-
cies i accés a les xarxes de telecomunicacions ultra ràpides).

– Ciència i innovació i política industrial: patents (facilitar l’ex-
plotació comercial, reducció del cost de tramitació,. ..),
col·laboració amb el sector productiu (impuls d’empreses
innovadores), i millores fiscals en R+D+i.

– Reducció de la morositat: administracions públiques (de 60
a 30 dies) i sector privat (màxim de 60 dies).

– Internacionalització empresarial (ampliació del concepte,
ampliació de l’assegurança de crèdit,. ..).

– Formació professional: vincles de l’educació, formació i ca-
pital humà amb l’ocupació i sector productiu, mobilitat
entre modalitats i nivells de formació, i oferta integrada.

– Sostenibilitat mediambiental.
– Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (certifi-
cació de reducció d’emissions, i fons públic per comprar
crèdits de carboni). 

– Transport i mobilitat sostenible (regulació eficient, coordi-
nació entre administracions públiques,. ..).

– Estalvi i eficiència energètica (planificació integral, energia
nuclear, foment d’activitats d’R+D+i, energies renovables,
i empreses de serveis energètics).

– Rehabilitació (impuls a la renovació i rehabilitació de nuclis
urbans, reforma de la Llei Hipotecària, i incentius fiscals).

– Habitatge (modificació de la deducció per inversió,. ..).

L’Avantprojecte incorpora instruments de caràcter fiscal, entre
d’altres, en àmbits com la rehabilitació, la inversió en habitatge
habitual, el lloguer d’habitatges i immobles, el transport pú-
blic, la R+D+i, el medi ambient, i la internacionalització. 

Àngel Hermosilla
Economista, responsable de la Secretaria Econòmica
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La nova regulació de les successions 
a Catalunya: aspectes jurídics i fiscals

• La nova regulació del Dret successori català
• L’Impost sobre successions i donacions després de la reforma

Coordinadora:
Lluïsa Morales, economista. Assessora fiscal

Professorat:
Ramon Pratdesaba, advocat. Especialista en Dret de Successions d’Espai Jurídic Advocats
Albert Guasch, economista. Soci Director de Straus Management Consultants, 
codirector de Bts i president del Hidden Leadership Institute
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Entre les propostes de reforma considerades actualment per
institucions com el Banc de Pagaments Internacionals o el Con-
sell d’Estabilitat Financera (creat per mandat del G-20), ha rebut
especial atenció la regulació de provisions estadístiques intro-
duïda pel Banc d’Espanya al juliol de 2000 (regulació revisada
posteriorment l’any 2004). 

La conseqüència d’aquesta regulació ha estat que entre el 2000
i el 2007 les entitats financeres espanyoles varen generar un
important fons de provisions per insolvència. Malgrat les quei-
xes inicials de les pròpies entitats, a posteriori les provisions han
contribuït a que algunes d’elles hagin eludit en el 2009, la pre-
sentació de pèrdues comptables. Amb tot, s’ha dit que les pro-
visions regulatòries han estat clarament insuficients i que, en
la llarga etapa d’expansió del crèdit i de la bombolla immobi-
liària, el Banc d’Espanya hauria d’haver augmentat les seves exi-
gències. De fet, la provisió estadística es va calcular prenent
com a referència la crisi de 1993-94, fins a aquell moment la
major en trenta anys, però molt menys greu que l’actual.

Cal reconèixer que las provisions dinàmiques han constituït un
coixí important per a les nostres entitats financeres, coixí que
per la seva singularitat ha contribuït a donar veu al regulador
espanyol en les discussions per a la reforma del sistema finan-
cer internacional. Abans d’apuntar en què consisteixen aques-
tes provisions, potser serà útil conèixer les raons que van fer
que s’implantessin a Espanya i no en d’altres països. A tal

efecte, ens haurem de remuntar a la fi dels anys noranta, mo-
ment en que el Banc d’Espanya ja havia recopilat la sufi-
cient informació com per a advertir un tret que distingia al nos-
tre sistema financer. Concretament, a partir de les dades de la
Central d’Informació de Riscos, corres-ponents a dues dèca-
des, es va observar que les provisions per insolvències seguien
un patró pro cíclic especialment acusat: el 1999 Espanya tenia
la ràtio més petita de provisions per insolvències del conjunt de
països de l’OCDE, alhora que presentava la major correlació
entre aquesta ràtio i el creixement del PIB (un 0,97%) per al
període 1991-99.

S’entén per crèdit pro cíclic la tendència d’aquest a créixer a
taxes superiors a les de l’economia real en les fases expansives,
produint-se l’efecte contrari en les recessions.

Al llarg dels cicles econòmics, les entitats passen per etapes en
les que sobreestimen la qualitat del risc assumit, etapes que

venen seguides d’altres en les que es tornen excessivament
conservadores, agreujant la crisi en l’economia real. Un pro-
blema afegit és que, en termes generals, la regulació finan-
cera ha contribuït a exacerbar aquest efecte, precisament per
exigir majors provisions i percentatges de capital a les entitats
financeres a mesura que entren en dificultats. El deteriorament
causat als comptes de resultats aixeca dubtes sobre la seva via-
bilitat i la d’altres entitats, el que acaba per augmentar la in-
estabilitat del sistema (precisament el contrari del que pretén
la regulació).

Donada la particular vulnerabilitat de la nostra economia al
comportament pro cíclic del sistema financer, el Banc d’Espanya
va dissenyar i implementar un instrument que obligava a les
entitats financeres a aprovisionar per les pèrdues latents que
estadísticament es podien estimar, i que abans romanien ocul-
tes a la cartera de crèdits en els períodes d’expansió. 

Essencialment, gràcies a la disponibilitat de dades sobre les in-
solvències el 1993-94 per a diverses categories de crèdit (con-
cretament, sis categories), la quantia de les provisions esta-
dístiques es determinaria mitjançant una projecció de pèrdues
esperades sobre les carteres creditícies que les entitats tenien a
l’any 2000. En anys posteriors, la xifra total per aprovisionar s’a-
niria ajustant en funció de les provisions de tipus específic (és a
dir, associades a crèdits ja identificats com a insolvents) que s’a-
nessin produint.

Així, en la mesura en que les
provisions específiques per a
un exercici concret fossin in-
feriors al promig de pèrdues
estimat per al cicle econòmic
complet, les entitats anirien
dotant un fons (la suma del
qual no pot superar  un
màxim preestablert) que,
posteriorment, en períodes
d’intens creixement de les
insolvències serviria per a es-
morteir el deteriorament
dels resultats. A finals de
2007 l’estoc total de provi-
sions genèriques va arribar
el 1,59% del crèdit amb risc
d’insolvència concedit en el
mercat espanyol. Va ser pre-

cisament a principis de 2008 quan aquest fons es va començar
a utilitzar, contribuint a mitigar l’impacte negatiu de les provi-
sions sobre els resultats nets.

Implantar aquest instrument regulatori “macro prudencial” a
nivell internacional requerirà la col·laboració de les pròpies en-
titats de crèdit, pel que l’ Institut Internacional de Finances (és
a dir, la institució que les representa i que té com vicepresident
a Francisco González, president del BBVA), sembla cridat a
jugar un important paper.

Nota: Les xifres d’aquest comentari s’han obtingut de l’article escrit
per Jesús Saurina, “Loan loss provisions in Spain. A working macro-
prudential tool” Estabilidad Financiera, n. 17, pp. 11-26, 2009.

Esteve van Hemmen

Les provisions estadístiques del Banc d’Espanya

Entre el 2000 i el 2007 
les entitats financeres van generar
un important fons de provisió 
per insolvència que en molts casos 
els ha permès eludir la presentació 
de pèrdues comptables en el 2009. 
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Nuevas disposiciones
MEDIDAS FISCALES URGENTES

ORDEN INT/2815/2009, DE 13 DE OCTUBRE 
(BOE 21-10-2009) [REF. CISS LE0347987]
Se determinan los municipios a los que son de aplicación las
medidas previstas en el Real Decreto Ley 12/2009, de 13 de
Agosto por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los
daños producidos por los incendios forestales y otras catástro-
fes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
•Materias afectadas: IAE, IBI, IVA, IRPF, Sociedades y Tasas
estatales.

IRPF

RESOLUCIÓN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
(BOE 01-10-2009) [REF. CISS LE0347396]
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el cuarto
trimestre natural del año 2009, a efectos de calificar tributa-
riamente a determinados activos financieros.
• Otras materias afectadas: Sociedades.

ORDEN EHA/3127/2009, DE 10 DE NOVIEMBRE 
(BOE 23-11-2009) [REF. CISS LE0349101]
Se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de
actividades económicas, premios y determinadas ganancias pa-
trimoniales e imputaciones de renta y se modifican las condi-
ciones para la presentación por vía telemática de los modelos
111 y 117 por los obligados tributarios que tengan la conside-
ración de grandes empresas, así como la hoja interior de relación
de socios, herederos, comuneros o partícipes del modelo 184 y
los diseños lógicos de los modelos 184 y 193.

SOCIEDADES

LEY 11/2009, DE 26 OCTUBRE
(BOE 27-10-2009) [REF. CISS LE0348188]
Se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en
el Mercado Inmobiliario.
• Otras materias afectadas: IRPF, IVA, No Residentes, Trans-
misiones Patrimoniales, IGIC, Impuesto sobre Determinados
Medios de Transporte y Tasas estatales.

RECURSOS Y RECLAMACIONES

ORDEN EHA/2784/2009, DE 8 DE OCTUBRE 
(BOE 16-10-2009) [REF. CISS LE0347868]
Se regula la interposición telemática de las reclamaciones eco-
nómico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposi-
ción adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios elec-
trónicos, informáticos y telemáticos en las reclamaciones eco-
nómico-administrativas.

IBI

ORDEN EHA/2814/2009, DE 15 DE OCTUBRE
(BOE 21-10-2009) [REF. CISS LE0347986]
Se modifica la Orden de 5 de junio de 2001, por la que se
aclara la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos
económicos, de 3 de enero de 1979.

IVA

ORDEN EHA/3111/2009, DE 5 DE NOVIEMBRE
(BOE 20-11-2009) [REF. CISS LE0349042]
Se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la
Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban
los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y
baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y
037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja
en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.
• Otras materias afectadas: Gestión tributaria.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

ACUERDO HISPANO-HOLANDÉS DE 10 DE JUNIO DE 2008
(BOE 24-11-2009) [REF. CISS LE0349173]
Acuerdo sobre el intercambio de información en materia tri-
butaria entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos
en nombre de las Antillas Holandesas, hecho en Madrid el 10
de junio de 2008.
•Materias afectadas: IVA, Sociedades, IRPF, Patrimonio, No
Residentes, Sucesiones y donaciones, Transmisiones patrimo-
niales, Impuestos Especiales y Tributos locales. 

ACUERDO HISPANO-HOLANDÉS DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2008
(BOE 23-11-2009) [REF. CISS LE0349098]
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria
entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos en nom-
bre de Aruba, hecho en Madrid el 24 de noviembre de 2008.
•Materias afectadas: IVA, Sociedades, IRPF, Patrimonio, No
Residentes, Sucesiones y donaciones, Transmisiones patrimo-
niales, Impuestos Especiales y Tributos locales. 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

LEY 17/2009, DE 23 DE NOVIEMBRE
(BOE 24-11-2009) [REF. CISS LE 0349170]
Sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Noticias al día
Se modificará el IVA para evitar el fraude fiscal 
en la compra de derechos de emisión

Al igual que los Países Bajos, el Gobierno español ha
decidido modificar la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido para erradicar las situaciones de fraude fiscal
que se producen en las operaciones de compraventa de
derechos de emisión de CO2.

De esta forma, el Ministerio de Economía y Hacienda
intenta evitar el denominado “efecto carrusel” del IVA,
que se ha introducido por primera vez en el sector ser-
vicios a través de los derechos de emisión del dióxido
de carbono, aunque ya existía en otros sectores como
los de compraventa de oro, consistiendo en la compra
transfronteriza de un producto sin IVA, su posterior
venta en destino repercutiendo el impuesto y la des-
aparición del intermediario con el importe del tributo y
sin saldar con la Hacienda Pública.
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Quadern de navegació
LES MILLORS 100 WEBS 2.0

El portal Cnet (http://news.cnet.com)
ha publicat el resultat de la valoració
que fa anualment de les web 2.0 ator-
gant-te'ls- hi el premi ‘Webware 100’.

Premi que atorguen, per votació, els internautes. Enguany no
hi ha hagut sorpreses i Google ha tornat a ser la web més guar-
donada amb 11 premis. 

En la relació de premiats podem trobar webs tant conegudes
com Skype, Firefox, Last.fm, Flickr, Facebook o Twitter, però
també s’hi poden trobar webs interessants molt menys cone-
gudes com Grooveshark i Nexus Radio (aplicacions de ràdio a
la carta), el navegador Maxthon o Digsby, un programa de mis-
satgeria instantània multi protocol que també es coordina amb
els serveis de correu web més utilitzats i xarxes socials; TripIt,
per a organitzar viatges; The Policy Map, un portal de plànols
amb tota mena d’estadístiques; Mint, un servei gratuït de ges-
tió financera en línia; o Remember the Milk, una aplicació que
serveix per recordar feines pendents.

Podeu veure tots els premiats en aquest enllaç:
http://www.webware.com/html/ww/100/2008/winners.html?ta
g=mncol;pm

CONVERT FILES UNA WEB ÚTIL QUE PERMET CONVERTIR
ARXIUS ENTRE GAIREBÉ QUALSEVOL FORMAT 

És un servei gratuït que permet convertir arxius d’un format a
un altre. Hi podeu convertir tant arxius publicats a Internet com
arxius que tingueu al disc dur. Això sí, a l’hora de proposar la
conversió, haureu marcar el format d’arxiu que vulgueu obte-
nir i donar l’adreça electrònica, perquè puguin enviar-vos l’en-
llaç on trobareu l’arxiu convertit i a punt de ser descarregat.

A la web mateix, hi trobareu la llista dels formats que es poden
convertir: compressió de documents (zip o rar), arxius de text
(docx, doc, html i pdf); imatges (jpg, gif i bmp); àudio (mp3 i
wav); vídeo (flv i mov), entre d’altres. 
http://www.convertfiles.com/

MICROSOFT CREA MS OFFICE WEB

Microsoft ha anunciat la creació d’aplicacions Office Web, que
seran una versió limitada del nou Office 2010 (www.micro-
soft.com/office/2010/). Concretament, hi haurà versió web del
Word, del PowerPoint, de l’Excel i d’OneNote. Totes elles for-
maran part del Windows Live. L’única limitació que tindran serà
que els fitxers de treball només es podran guardar en un disc
virtual de l’entorn Live de Microsoft. La previsió? A inicis del
2010 però sense confirmar encara. 

INTERNET FA QUARANTA ANYS 

El 2 de setembre de 1969, un equip de la Universitat de Cali-
fòrnia de Los Angeles (UCLA) va enviar els primers bits de dades
entre dos ordinadors a través d’un cable. Va establir, per tant, el
primer node de xarxa i va néixer Internet. Dos mesos més tard,
el 29 d’octubre, el mateix equip va poder enviar el primer mis-
satge d’un node a un altre, de la Universitat de Califòrnia a la
de Stanford. Era un missatge molt curt: ‘lo’, havia de ser ‘login’,
però el sistema va caure abans que fos possible d’acabar-lo.
Aquest èxit els va portar a començar la construcció de la xarxa
ArpaNet, d’on més endavant va sortir Internet. Això sí, Internet
tal com és avui no va començar a prendre forma fins que, els
anys noranta, el britànic Tim Berners-Lee va inventar la web.

Podeu veure un vídeo on Leonard Kleinrock, un dels membres
de l’equip que va fer la primera connexió, explica els detalls de
la mateixa: http://www.newsroom.ucla.edu/portal/ucla/
electronicplay.aspx?fid=28176&id=E0C5478

TRADUKKA, TRADUEXI EN LÍNIA I A TEMPS REAL

http://tradukka.com
La seva principal característica d’aquesta interessant eina és que
és capaç d’entendre automàticament en quin idioma estem es-
crivint i seguidament, traduir-ho a la llengua que hem demanat,
d’una llarga llista de llengües entre les que hi ha el català, al-
banès, àrab, finlandès, jiddish, txec. 

LA GENERALITAT POSA EN FUNCIONAMENT 
UNA OFICINA VIRTUAL ON S’HI PODEN REALITZAR 
MÉS DE MIL TRÀMITS (WWW.GENCAT.CAT/OVT)

Aquesta Oficina Virtual és el resultat de sis anys de feina que
han portat a unificar les diferents bases de dades de l’adminis-
tració catalana per tal de poder oferir als ciutadans l’accés als
tràmits més bàsics d’una manera còmoda, fàcil i segura, fent
servir certificacions digitals com les del DNIe o les que la ma-
teixa Generalitat ofereix o bé accepta. 

Aquest portal incorpora la possibilitat de fer cerques amb els mo-
tors de Google, igual que el portal de la Generalitat però a més
a més incorpora un altre cercador que accepta el ‘llenguatge na-
tural’. És a dir, l’usuari pot fer servir expressions com ‘cerco ajuts
per estudiar a l’estranger’ o ‘vull crear una empresa’. Aquest nou
cercador millorarà el seus algoritmes a mesura que els usuaris els
facin servir i pugui anar validant respostes.

Tot i que hi ha molts tràmits que no són gestionats per la Gene-
ralitat, l’OVT també accepta la cerca d’aquests tràmits i n’ofereix
la informació completa i els enllaços necessaris per a poder-los
fer, com per exemple la renovació del DNI o del Passaport. 

Departament d’Informàtica del CEC
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t La cimera planetària per salvar el Planeta
Les qüestions urgents d’economia sostenible (QUE’s), les varem
començar amb la ponència de “Post Kioto, camí de Copenha-
guen, a càrrec del Sr. Iñaqui Gili, economista de l´Oficina Cata-
lana de Canvi Climàtic, i que ens va donar primícies dels acords
de Pozdan on es varen tractar quatre àmbits d’actuació en re-
lació al Canvi Climàtic: la mitigació, adaptació, tecnologia i fi-
nançament. Punts de partida en l’elaboració dels documents
de treball i que posteriorment es varen tractar en les reunions
prèvies a la cimera de Copenhagen desenvolupades aquest any
2009 a Bonn (abril, juny i agost), a Bangkok en el mes de se-
tembre i a Barcelona en el mes de novembre.

Recorregut el camí marcat, en la primera setmana del passat
desembre totes les mirades estaven posades en el recinte de
congressos Bella Center de Copenhaguen, on els Governs de
tot el món es varen reunir en la 15ª Conferència de les Parts de
la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic
(COP-15), per intentar establir el nou tractat que hauria de sub-
stituir a l’actual Protocol de Kioto, que finalitzarà el 2012. 

El primer ministre danès Lokke Rasmussen obria la conferèn-
cia el dilluns 7 de desembre dient: “Benvinguts a Copenhaguen,
la cimera planetària per salvar el Planeta”. Malgrat que en el
moment d’escriure aquest article, estem en plena cimera, no
volem deixar de donar algunes dades interessants, emplaçant
als lectors al proper Informatiu, on ja disposarem de les con-
clusions obtingudes i podrem realitzar un anàlisis més acurat.

Prop del 50% de les persones registrades van ser delegacions
oficials dels 191 països visitants i l’altra meitat, membres
d’ONGs i altres organismes. 98 caps d’Estat i de Govern van
estar presents a la capital danesa, entre els que hi havia el pre-
sident de EEUU, Barack Obama, els líders de la Unió Europea,
a més d’altres dirigents no comunitaris europeus. També van
assistir-hi, entre altres, els presidents brasiler, Lula da Silva, i el
mexicà, Felipe Calderón; els primers ministres de Xina, Wen Jia-
bao, i d’Austràlia, Kevin Rudd i el president d’Indonèsia, Susilo
Bambang Yudhoyono.

Les principals ONGs relacionades amb el medi ambient varen
fer un ampli desplegament, com Greenpeace, que va comptar
amb un operatiu de 350 voluntaris i activistes. Es varen acredi-
tar uns 2.500 periodistes amb una participació estimada d’uns
3.000 reporters.

El fòrum, d’accés gratuït, va desplegar més de 150 debats, mig
centenar d’exhibicions, projeccions de pel·lícules i concerts, te-
nint aproximadament unes 10.000 visites diàries.

Més enllà de les dificultats d’arribar a acords vinculants entre els
països per la reducció dels gasos d’efecte hivernacle (GEI), el
caos organitzatiu que es va trobar a Copenhaguen no va aju-
dar gens a establir el clima de serenor i tranquil·litat necessari
per al desenvolupament de les negociacions. Els milers de par-
ticipants apuntats a la Cimera i que van sobrepassar per 3 la ca-
pacitat del recinte firal, va ser causa de moltes dificultats. Més
de 46.000 persones inscrites i només 15.000 places d’afora-
ment va ser la causa de llargues cues per acreditar-se i poder
entrar, suportant temperatures de -10 Cº i -15 Cº, el que va
acabar generant un ambient crispat i de conflicte desembocant
en manifestacions i accions de protesta reprimides amb duresa
per les forces de seguretat daneses.

Al tancar aquest escrit el Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge de la Generalitat (DMAH), ens facilita el seu posicionament.

“Un cop finalitzada la Cimera de Copenhaguen i vistos els re-
sultats, cal reconèixer que l’Acord de Copenhaguen assolit
finalment no materialitza ni el treball, ni el lideratge, ni
els esforços en matèria de canvi climàtic, en especial per
part de la Unió Europea. És per aquest motiu que l’Acord as-
solit finalment a Copenhaguen la matinada del dissabte 19 de
desembre és considerat insuficient pel Govern de Catalunya,
tant en relació amb el seu contingut com pel que fa al seu
caràcter no vinculant. 

Ara bé, l’Acord conté aspectes que permeten seguir treballant
en la direcció empresa.”

En el proper Informatiu us en farem una síntesi del document.

Artur de las Heras Abás
Membre de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Notícies
- La UE podria estalviar 10.000 milions a l’any, millorant l’efi-
ciència de motors industrials. (finances.com 10/12/09).
- Obama confia en aconseguir un “acord operatiu” per com-
batre el canvi climàtic. (Cinco Días 17/12/09).
- Les empreses espanyoles líders al presentar Informes de Pro-
grés (Memòries de RSE) al 2009. 250 informes, un 21% més
que el 2008. (Europa Press 16-12-09).
- El Govern crea una WEB sobre economia sostenible (El País
8/12/09).
- La Llei d’Economia Sostenible “farà pujar varies dècimes el PIB
potencial, diu en una entrevista J.Manuel Campa (Entrevista
del 30/11/09).
- Recta final de la Cimera de Copenhaguen, amb l’ombra del
fracàs. (Cinco Días 17/12/09).

Esdeveniments
- El passat 20 de Novembre el Club de Roma va fer una jornada
sobre canvi climàtic a Caixa Fòrum, i el Col·legi hi va ser con-
vidat. Molt profitós i amb moltes ponències de varis països.
- La Caixa de Catalunya, ha fet un cicle de conferències sobre
canvi climàtic a la Pedrera, els dijous.
- El 26-12-09 es varen repartir els Premis EMAS de Medi Am-
bient a les empreses, en un acte de format peculiar i original.
- El club de EXCELENCIA de SOSTENIBILIDAD, va fer l’acte de
presentació de l’estudi “Estado de la RSC del 2009“ a la Torre
Agbar (els que estiguin interessats poden demanar-lo a la Co-
missió.)

Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat
El passat 26 de gener del 2010 va tenir lloc l’acte de clausura del
cicle QUE’s a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Durant l’any 2010, volem tractar sobre la Llei d’Economia Sos-
tenible,en els temes que ens incumbeix, si us interessa, poseu-
vos en contacte amb nosaltres.

Marta Roca Lamolla 
Comissió d’Economia i Sostenibilitat



No
tic
ia
ri 
d’
au
di
to
ria

La reforma de la Llei d’Auditoria de Comptes
Recentment el Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de
Llei pel qual es modifica la Llei d’Auditoria de Comptes del
1988 i no només adapta el seu contingut a les exigències pre-
vistes en la VIII Directiva comunitària sinó que el Govern apro-
fita per a introduir també un conjunt de modificacions
tècniques. Per a reforçar la confiança en l’auditoria, les modi-
ficacions introduïdes reforçaran la independència de les sig-
natures d’auditoria respecte de les entitats auditades,
establiran un sistema de supervisió pública i control de quali-
tat, alhora que es clarificarà el règim de responsabilitats dels
auditors. 

Els principals canvis proposats són els següents: 

Autorització i registre: Es permet que puguin ser socis d’al-
tres societats d’auditoria aquelles societats d’auditoria autorit-
zades en qualsevol país de la UE. 
Es regula la inscripció dels auditors d’altres Estats membres de
la UE i de tercers països (no UE), i la inscripció dels auditors de
tercers països d’entitats constituïdes fora de la Unió Europea
els valors de les quals cotitzen a Espanya. 
Es permet que les societats d’auditoria designin auditors no
socis per a la direcció i signatura dels treballs d’auditoria (audi-
tors designats). 

Formació continuada. Es reforça l’exigència sobre la formació
continuada dels auditors. L’ incompliment de la formació con-
tinuada es considerarà infracció greu (abans era lleu). 

Independència. L’auditor serà el responsable d’establir, a ni-
vell intern, mesures de salvaguarda per a detectar, avaluar i, si
escau, eliminar els factors que comprometin la seva indepen-
dència respecte a les entitats auditades, i documentar les me-
sures de salvaguarda. 
S’estenen les relacions familiars que generen situacions d’in-
compatibilitat, si bé d’altra banda s’eliminen certes causes d’in-
compatibilitat vigents (relacions empresarials, serveis diferents
d’auditoria). 
Es redueix de 3 a 2 anys el període de còmput temporal de les
incompatibilitats (el període transitori s’estableix en la Disposi-
ció transitòria 5ª). També es redueix en aquests termes el pe-
ríode de les prohibicions que regeixen amb posterioritat a la
finalització del treball d’auditoria. 
S’incorpora el concepte de xarxa a la qual pertany l’auditor
en les circumstàncies que poden afectar al seu deure d’inde-
pendència. 

Normes. Les Normes d’Auditoria seran les Normes Interna-
cionals d’Auditoria adoptades per la UE, mantenint-se única-
ment les normes tècniques que regulin aspectes no considerats
per les NIAS. Les normes de control de qualitat i ètica seran
espanyoles. 

Auditors de grups: L’auditor del grup ha d’assumir la respon-
sabilitat plena dels comptes consolidats, no podent, per tant,
delimitar aquesta responsabilitat. Deixa clara la possibilitat que
l’auditor dels comptes consolidats no sigui, necessàriament, qui
hagi de fer l’auditoria dels comptes anuals de les societats de-
pendents. 

Col·laboració entre auditors. Obligació per llei de facilitar
l’accés als papers de treball i sense necessitat de consentiment,
en el supòsit de substitució d’auditor de comptes d’una entitat.
La negativa a permetre aquest accés a l’auditor successor es ti-
pifica com infracció greu. 

Control del ICAC: L’ ICAC assumeix en exclusiva les compe-
tències de control de l’activitat dels auditors i societats d’audi-
toria, que comprendrà el control de qualitat i el control tècnic.
S’identifica l’increment de la qualitat dels treballs d’auditoria
com objectiu principal de l’actuació supervisora. Per a això, es
preveu la realització de programes d’actuació i control de qua-
litat que inclouran l’emissió de recomanacions, el seu segui-
ment, i la divulgació de les conclusions del propi programa per
a permetre que els auditors efectuïn una auto avaluació del seu
treball i apliquin les millores oportunes. 
El control tècnic consistirà en determinar els fets que puguin
suposar la falta de conformitat dels treballs d’auditoria amb el
que disposa la Llei d’Auditoria, el seu reglament o les normes
d’ètica i auditoria. 
S’introdueixen noves infraccions greus: incomplir amb els re-
queriments del control de qualitat, no seguir les seves recoma-
nacions, formació continuada, inexistència d’un sistema de
control de qualitat intern... 

Responsabilitat: S’aconsegueix una fita importantíssima
demandada pel CGCEE - REA, perquè la responsabilitat civil
sigui limitada, i que els auditors responguin dels danys i perju-
dicis causats segons les regles generals del Codi Civil (actual-
ment és segons les regles del Dret Privat). 
Es limita la responsabilitat i serà exigible de forma personal i in-
dividualitzada amb exclusió del dany o perjudici causat per la
pròpia entitat auditada o per un tercer, i només s’exigirà de
forma solidària quan no es pugui individualitzar la causa dels
danys o perjudicis. 
Pel que fa a la prescripció de la responsabilitat de l’auditor, es
redueix a quatre anys des de la data de l’informe, el que su-
posa també una millora molt important

Deure de secret: El deure de secret de l’auditor signant de
l’informe s’estén a la resta de socis i a totes les persones que
hagin intervingut en la realització de l’auditoria, tot això sense
perjudici del deure de denúncia en els casos contemplats en
la Llei. 

Entitats d’interès públic: Aquesta qüestió té una gran relle-
vància ja que afectarà als Controls de Qualitat que realitzin els
auditors de comptes i a l’obligació d’aquests a publicar el seu
Informe de transparència. 
Es defineixen com entitats d’interès públic les societats cotit-
zades, les que estan supervisades per ens de control i les que
superin, a data de tancament i durant dos anys consecutius,
dos dels següents requisits: 28,5M e d’actius, 57M e de fac-
turació i 1.000 empleats. Cal esmentar que aquests límits no re-
cullen de moment el suggeriment del REA, donat que es
proposava que es determinessin reglamentàriament i fóssin
més alts, ja que són límits molt similars als marcats per la Unió
Europea per a Petites i Mitjanes Empreses. 
Per a les entitats d’interès públic, l’obligació de la rotació serà
exclusiva per a l’auditor signant i el gerent, eliminant l’obliga-
ció de rotació per a la totalitat dels membres de l’equip d’au-
ditoria. 

CONCLUSIONS: Amb la reforma es pretén, entre altres, millo-
rar les normes d’independència, reforçar el control de qualitat,
aclarir la responsabilitat, i un major control sobre les entitats
d’interès públic. 

Agustí Saubi Roca 
Horwath PLM Auditors, S.L.P.
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Resultats sobre l’activitat emprenedora i la creació d’empreses 
a Catalunya durant l’any 2008 (estudi GEM)
El projecte GEM-Catalunya és una iniciativa conjunta de l’Insti-
tut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i el Depar-
tament d’Economia de l’Empresa de la Universitat Autònoma
de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Departament de Tre-
ball de la Generalitat de Catalunya.

Els resultats obtinguts més destacables per Catalunya són
els següents:

– L’activitat emprenedora catalana ha estat del 7,3% el 2008.
Se situa tant per sobre de la mitjana europea (6%) com de
l’espanyola (7%), fet que es tradueix en un nombre absolut
estimat d’iniciatives emprenedores en fase inicial (que no te-
nien més de 42 mesos de vida en el mercat) de gairebé
340.000. Aquest ha estat el primer any des del 2004 que la
TEA ha disminuït, en concret un 13% respecte de l’any ante-
rior, ja que ha acusat la conjuntura adversa més que Espanya
(disminució del 8%).

– La dada de l’evolució de les iniciatives emprenedores de més
de 42 mesos és esperançadora, ja que ha passat del 6,6 al
9,1%. Simultàniament, el total d’iniciatives abandonades
només s’ha incrementat del 0,8 al 1,0%. Dades que perme-
ten tenir una visió global de la dinàmica empresarial de Ca-
talunya relativament positiva, tot i que cal explicitar que són
comparacions entre juny del 2007 i juny del 2008.

– També s’ha incrementat considerablement la taxa d’empre-
nedors potencials (que tenen projectat iniciar una activitat en
els pròxims 3 anys) des del 7,2% el 2007 al 8,4% el 2008.

– Positiu, a més, ha estat que l’activitat emprenedora per opor-
tunitat s’ha incrementat (del 5,5% el 2007 al 6% el 2008) i
la de per necessitat ha minvat notablement (del 1,4 al 1,0%
respectivament).

– L’emprenedor català en fase inicial és majoritàriament home
(56%), amb una edat mitjana de 38 anys, amb estudis supe-
riors (30%) o de primària (26%), renda anual entre 20.001 i
40.000 euros, i localitzat principalment a les zones urbanes
(70%).

– L’any passat s’assenyalava la consolidació del paper de la
dona en l’activitat emprenedora catalana, que s’havia esta-
bilitzat al voltant del 36-39%. Enguany s’ha refermat la seva
rellevància amb un augment considerable, passant a repre-
sentar el 44% de les iniciatives en fase inicial. A més, el
98,5% de les dones creu que té habilitats per a la creació
d’empreses.
Alhora, representen ja el 40% dels emprenedors consolidats
(davant el 34% del 2007). No obstant això, cal estar atents al
fet que el 2008 s’ha disparat el percentatge d’abandona-
ments: les dones representen el 69% davant el 48% el 2007,
xifra que ja era prou elevada.

– La majoria d’emprenedors, tant en fase inicial com consoli-
dats, no tenen empleats o tenen entre 1 i 5 treballadors. En-
guany, per primer cop, el percentatge d’iniciatives en fase
inicial que tenen entre 1 i 5 treballadors (24%) supera a les
iniciatives sense treballadors (15%). Malgrat tot, encara tenim
com a assignatura pendent la baixa taxa d’empreses amb un
alt potencial de creació de llocs de treball (més de 19 en 5
anys), per sota tant de la mitjana europea com de l’espanyola.

– Continua sent preocupant la innovació del nostre teixit em-
presarial. El 57% de les iniciatives que es troben en fase ini-
cial i el 70% de les consolidades no són gens innovadores.
De les primeres, el 85% fa servir tecnologies de més de 5 anys
d’antiguitat. Per tant, no sorprèn que el 89,5% dels empre-
nedors catalans en fase inicial i un 94% dels consolidats ope-
rin en sectors de nivell tecnològic baix.

– És interessant ressaltar la vocació exportadora d’algunes de
les nostres empreses. La taxa catalana d’empreses amb un ni-
vell d’exportació alt (més del 50% de les vendes) és la segona
d’Europa i la més elevada de l’Estat espanyol.

– El capital mitjà per posar en marxa un negoci ha estat de
81.248 € (86.350 € en el conjunt de l’Estat espanyol). La
mitjana de l’aportació de l’emprenedor és del 69,3%.

– L’inversor informal català es caracteritza per ser una dona
(57%), d’uns 42 anys (però amb una desviació típica de 12,8),
amb estudis primaris (38%), una renda superior als 40.000 €
(42%), de zona urbana (84%), que manté una relació fami-
liar directa amb l’emprenedor (62,4%) i que espera obtenir
un retorn de com a màxim allò que ha invertit (58%).

– L’activitat emprenedora per províncies presenta algunes dife-
rències: Lleida té la taxa més elevada (8,8%) seguida de Bar-
celona (7,5%), Tarragona (6,7%) i Girona (6%); aquestes
dues últimes se situen per sota de la mitjana de Catalunya.

Amadeu Ibarz
Vicepresident Comissió
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d’empreses
Del 23 de febrer al 13 de maig de 2010

Visió global de la compravenda d’empreses
Dates: 23 i 25 de febrer de 2010
Modalitats de finançament i partners
en la compravenda d’empreses
Dates: 4 de març de 2010
Pla d’empresa i valoració de la companyia
Dates: 9 i 11 de març de 2010
Procés global de due diligence: aspectes financers 
i fiscals
Dates: 18 i 23 de març de 2009
Due diligence comercial i estratègia 
de comunicació en la compravenda d’empreses
Dates: 8 i 13 d’abril de 2010
Aspectes legals de la compravenda d’empreses
Due diligence legal
Formalització del procés de compravenda: 
cartes i contractes.
Dates: 20, 22 i 27 d’abril de 2010
Fiscalitat de la compravenda d’empreses
Dates: 4 i 6 de maig de 2010
Cas pràctic de la compravenda d’empreses: 
negociació i gestió del canvi
Dates: 11 i 13 de maig de 2010
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La respuesta ambiental
Autor: Manuel Ludevid

Edita: Aresta
Colección Nuevo Punto de Vista

Este libro trata
de las respues-
tas económicas
y sociales al
reto ambiental
que tiene ante
sí la sociedad
del siglo XXI.
Resume las es-
trategias que
pueden adop-
tar los gobier-

nos, las empresas y los ciudadanos para
hacer frente con éxito a los riesgos am-
bientales que amenazan nuestro futuro. Se
aplica estos modelos de respuesta a la re-
solución de los problemas ambientales del
transporte y la movilidad. 

El libro parte de la base que no habrá cam-
bio ambiental positivo sin un paralelo cam-
bio económico y social. 

Por ello, define los cambios que se están
produciendo en la concepción de las rela-
ciones entre economía y medio ambiente,
y reflexiona en torno a la relación entre
crecimiento económico y respeto ambien-
tal, apostando por la innovación tecnoló-
gica y social como matriz básica para hacer
compatibles ambos factores.

El canvi climàtic: 
anàlisi i política 
económica. 
Una introducció
Autors: Josep M. Vegara (director)

Isabel Busom
Montserrat Colldeforns
Ana Isabel Guerra
Ferran Sancho

Edita: La Caixa. 
Col·lecció Estudis Econòmics

El primer objectiu
d’aquest volum,
és exposar els
principals pro-
blemes que cal
a f ron ta r  per
tractar les qües-
tions fonamen-
tals associades
amb l’anàlisi i la
política econò-
mica del canvi

climàtic. Un segon objectiu consisteix en
facilitar els instruments conceptuals ne-
cessaris. El tercer objectiu del llibre és ex-
plicar les aportacions de l’anàlisi econòmica
amb relació al canvi climàtic; està centrat
en l’anàlisi econòmica convencional, neo-
clàssica. Quins enfocaments de l’anàlisi
econòmica  són els més rellevants per en-
tendre els diferents aspectes que relacio-
nen l’economia i el canvi climàtic? Quin és
el seu nivell d’adaptació als problemes i
quines són les insuficiències?.

El treball no té la pretensió de fer un pano-
rama exhaustiu de les contribucions de l’a-
nàlisi econòmica als diferents aspectes del
canvi climàtic. Per la seva banda la política
econòmica està reflectida en termes de l’a-
nàlisi dels instruments existents, sense en-
trar –però– en un relat sistemàtic de les
polítiques concretes vigents a les diverses
institucions.
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