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n aquest mes de setembre s’inicia el primer curs acadèmic de la nova Junta de Govern i
es posen en marxa moltes de les accions de les principals línies d’actuació que els seus membres
ens vam marcar per aquest mandat.

La Junta té com a prioritat que el Col·legi d'Economistes de Catalunya sigui una entitat de prestigi
per al col·lectiu dels economistes i per a la societat i això s’aconsegueix, primer, prestant als
col·legiats serveis de qualitat, des dels aspectes formatius als aspectes d’assessorament, d’orientació,
etc., però a més, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, ha de ser un referent per a la societat cata-
lana i espanyola en tot allò que sigui introduir elements de lògica econòmica en els processos de
decisió, en la reflexió i en les propostes que calgui emprendre en els temes econòmics.

Quant a la prestació de serveis de qualitat, la Junta manté la trajectòria d’anteriors Juntes. No obs-
tant això, sí que ens estem replantejant alguns del serveis que es van constituir fa més de 10 anys,
per tal d’adaptar-los a les noves necessitats i millorar les seves prestacions. Particularment els ser-
veis professionals com l’assessorament jurídic als col·legiats i el servei d’assegurances. Dins d’a-
quest Informatiu trobareu la notícia d’un nou servei d’assessorament jurídic mitjançant el
bufet Millet Guillén Becares, que seran els responsables, des d’ara, d’atendre les consultes jurídi-
ques dels col·legiats.

La Junta ha cregut oportú potenciar aquest servei d´assessorament jurídic en dues vessants. La
primera, flexibilitzar i ampliar els horaris en què podeu efectuar les vostres consultes, i hi podeu
sol·licitar assessorament jurídic puntual i il·limitat, mitjançant consulta telefònica o per correu
electrònic, qualsevol dia de la setmana. La segona, ampliar els àmbits d’assessorament jurídic (mer-
cantil, administratiu, civil, laboral,...).

Quant a que el Col·legi d'Economistes de Catalunya sigui un referent per a la societat catalana i
espanyola, la Jornada dels Economistes està orientada a aquesta finalitat i és un bon instrument
per promocionar l’economista, generant un debat econòmic que ens permet reflexionar sobre el
futur immediat i difondre a la societat com la lògica econòmica pot influir en els processos de
decisió. La Junta de Govern vol potenciar el nostre Col·legi com un generador d’opinions de temes
econòmics del país. En aquest sentit, com a separata d’aquest Informatiu trobareu l’Enquesta
sobre Situació Econòmica. Amb aquesta enquesta, el que pretén la Junta, principalment, és fer
arribar a la societat catalana, a través dels principals mitjans de comunicació del país, quina és l’o-
pinió dels economistes catalans en relació a l’economia de Catalunya. Per aconseguir-ho és impor-
tant comptar amb la teva participació.

La formació és un dels pilars dels serveis de qualitat que comentàvem abans. Som una de les pri-
meres generacions que hem de tenir present la necessitat de formar-nos contínuament. El moment
en què ens ha tocat viure caracteritzat pels canvis constants, cada cop més accelerats, per una
competitivitat creixent en tots els àmbits d’una societat cada cop més globalitzada, ocasiona una
ràpida evolució de l’entorn econòmic que obliga a l’adaptació constant d’empreses i d’institucions.
Els economistes, tot i que tenim un avantatge competitiu no només a causa que som una profes-
sió jove, amb un caràcter d’adaptació constant, sinó perquè, a més, tenim un ampli ventall d’acti-
vitats professionals que ens dóna una gran flexibilitat i polivalència, no podem estar al marge
d’aquest procés i hem de liderar-ne l’adaptació.

L’Aula d’Economia de la qual he estat el seu director durant bastants anys, és l’òrgan del Col·legi
d’Economistes de Catalunya encarregat d’oferir formació continuada especialitzada als col·legiats.
Des de la seva creació l’any 1987 ha tingut la finalitat de proporcionar formació als col·legiats,
entesa aquesta com una política de qualificació als membres del Col·legi, i si analitzem les dades
aconseguides en el darrer curs acadèmic (111 cursos i seminaris organitzats, 2611 hores de for-
mació i assistència de prop de 2500 professionals) ens indiquen que està plenament consolidada
com a servei de formació als col·legiats i també com a centre de formació de prestigi i de quali-
tat en els temes econòmics i de gestió empresarial.

Com cada any l’Informatiu de l’Economista del mes de setembre es destina, principalment a diver-
sos aspectes relacionats amb la formació dels professionals. Així l’apartat de l’Interès més alt vol
reflexionar, d’una banda sobre les adaptacions de les empreses en l’entorn de la nova economia
i quines són les necessitats de formació que tenim els economistes davant aquesta societat. I d’al-
tra banda, és fa ressò de les noves activitats professionals en què els economistes poden exercir:
l’administrador judicial; les noves activitats relacionades amb la societat de la informació; i la ges-
tió i assessorament financer.

També en aquest Informatiu, i com ja és habitual, fem un recordatori de quines són i què fan i
pensen fer les diverses comissions i grups de treball del nostre Col·legi, i a les quals t’animo a ins-
criure’t i a participar activament, en aquella que més s’adapti a la teva activitat professional  o sigui
del teu interès.
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L’interès més alt

Formació i Nova Economia
Cap a la Nova Economia

Sota el punt de vista d’un
economista la tecnologia
no ha de ser més que una
variable dins de la funció
de producció, una varia-
ble però que afecta l’or-
dre i la importància de
totes les altres, terra, tre-

ball, capital i m’agrada afegir coneixement.

Hi ha tecnologies que s’han convertit en
estàndard i són necessàries per a qualsevol
empresa, telèfon, fax, correu electrònic, pro-
grames de comptabilitat, programes de ges-
tió d’stocks. En definitiva tecnologies madures
(conegudes i dominades per tothom).

No és aquest el cas, clarament, de les deno-
minades noves tecnologies de la informació
i les comunicacions (TIC). Les TIC porten
anys donant els seu resultats i diversificant-
se cada vegada més per cobrir l’ampli espec-
tre de les diferents necessitats d’informació
específiques: aplicacions per Marketing, per
gestionar la producció, per portar la logísti-
ca, per gestionar la relació amb el client, etc.

A la Nova Economia, el Coneixement i la
seva aplicació, la tecnologia, prenen el
lideratge com ens ho va explicar magnífi-
cament Savage al 1991.(veure gràfic)

“El coneixement no és més que un altre
recurs al costat dels factors tradicionals,
però avui és l’únic recurs significatiu”
en deia  Drucker al 1993. Més recent-
ment, al 1997, Stewart ens diu “La infor-
mació i el coneixement són les armes
termonuclears de la competitivitat del
nostre temps.” 

Aquestes asseveracions ens porten a dir
que totes les funcions de l’empresa es
poden i s’han de redissenyar en funció
dels nous coneixements i de les noves
possibilitats que habiliten les TIC, això és
un repte per a tots i cadascun dels impli-
cats en aquests processos.

Per una altra banda aquesta diversitat
de solucions ha estat combatuda des
del principi de les TIC per diverses i
fortes corrents estandarditzadores que
han aconseguit un bon nivell de con-
vergència entre les diferents solucions
tecnològiques. Així solucions de comu-
nicació síncrona i asíncrona com els
missatges instantanis, el correu electrò-
nic, els sistemes de workflow, la gestió
documental i de continguts, etc. cada
vegada més les podem trobar incorpo-
rades en plataformes tecnològiques
úniques.  

Mirant la situació a casa nostra trobem
que s’ha avançat molt  però que encara
resta molt a fer per arribar a la ja bateja-
da Nova Economia. Segons l’enquesta
realitzada el desembre del 2000 per l’l-
DESCAT1 la majoria de les empreses cata-
lanes de 10 o més treballadors utilitzen
d’alguna manera Internet per a desenvo-
lupar la seva activitat. Concretament el
83,8% va contestar que tenen connexió a
la Xarxa.
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Font: Secretaria per a la Societat de la Informació a partir de dades de l'IDESCAT.
Enquesta sobre ocupació TIC a l'empresa. Desembre 2000.

(1) Enquesta sobre ocupació TIC a l’empresa 2000, realitzada per l’IDESCAT entre novembre i desembre de 2000 a 1.453 empreses.
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A la vista d’altres fonts que també han rea-
litzat treballs de camp sobre quina és la
penetració de les TIC a les empreses de
Catalunya i Espanya és pot afirmar que
pràcticament la totalitat de les de més de
10 treballadors tenen informatitzada direc-
tament o indirectament l’administració de
la seva activitat. També està ja molt gene-
ralitzat l’ús de la informàtica en les àrees
de compres i vendes.

Tot i ser  optimista encara hi ha aspectes
d’infraestructura física i lògica de la Nova
Economia que encara no s’han ni tan sols
desenvolupat. Manquen unes xarxes de
comunicacions amb un ample de banda i
uns costos d’utilització adequats, ja sigui
per fibra o per l’espectre radioelèctric,
manquen llocs de trobada de l’oferta i la
demanda per sectors i amb un entorn de
seguretat com a mínim similar al dels mer-
cats tradicionals, els anhelats marketpla-
ces no han estat fins ara més que una
ombra del que haurien de ser. També
manquen sistemes de pagament segurs
que arribin a la categoria d’ésser conside-
rats universals. 

Malgrat tot, tenim els coneixements, els
recursos, l’empenta i el seny per avançar
en la direcció del progrés. Tot i que el
ritme d’avanç cap a la Nova Economia no
serà sempre el mateix, i tot i que s’hauran
de passar per fases especulatives i d’ex-
pectatives irracionals, com ja ha passat,
podem estar ben segurs que en pocs anys
els canvis introduïts al teixit empresarial i
social del nostre país seran tant significa-
tius que ens preguntarem com podíem
viure els nostres avantpassats sense
aquestes noves TIC. 

Quantes més iniciatives en aquest àmbit
es duguin a terme des de Catalunya con-
siderant com mercat objectiu a tot el món,
més serà el pes específic d’aquesta dins
del nou món virtual que s’està teixint de
forma paral·lela a l’economia real. Els
negocis i la comercialització mitjançant
entorns com Internet han de ser uns dels
pilars del nostre futur. La Nova Economia,
Economia Digital primer i Economia del
Coneixement després, serà absolutament
real, però es decidirà dins uns àmbits
totalment virtuals.

Julià Manzanas
Economista 

i consultor de Gedas Iberia, SA

Pensar que la Nova Econo-
mia i les seves exigències
afecten únicament als pro-
fessionals directament seria
tan simplista com inexacte.

La veritat és que res serà
com abans.

Estem en una nova era que ha estat bate-
jada amb diversos adjectius: era de la
Informació, era del Coneixement, era de la
Persona. Personalment em quedo amb la
darrera perquè la persona és qui utilitza la
informació, l’analitza, la interioritza, la
interpreta, n’obté conclusions i decideix i
actua (en conseqüència o no). La persona
posseeix el coneixement i constitueix l’a-
vantatge competitiu real, que és materialit-
zat a través de la seva performance.

En un nou entorn es posen de manifest
noves necessitats que ens afecten a tots.

Els economistes ocupen i desenvolupen,
cada vegada amb més proporció, posi-
cions més generalistes.

Si bé fins no fa gaire, els economistes
estaven associats a funcions relacionades
amb números, és a dir, amb la gestió
econòmica i financera dels nostres nego-
cis des de funcions fonamentalment tècni-
ques en tresoreria: cash manangement,
administració, comptabilitat, control de
gestió, gestió tributària i fiscal, auditoria
interna, externa..., des de fa alguns anys la
tendència és la d’evolucionar cap a posi-
cions més globals.

D’una altra banda els que van decidir fun-
dar el seu propi despatx professional,
actuen en realitat com empresaris.

Si bé fins fa uns anys eren els enginyers els
que ocupaven les posicions de més res-
ponsabilitat en la gestió de l’empresa, tot

assumint les direccions generals, és cada
vegada més freqüent trobar a economistes
al front d’àrees i negocis més diversificats
i en altes posicions de management.

La realitat és que actualment els econo-
mistes constitueixen una de les principals
professions fonts de líders globals en les
organitzacions.

Molts han estat i són els economistes que
“lluiten” per desvincular-se de l’etiqueta
de “tècnics” i desitgen evolucionar cap a
altres experiències funcionals en les
empreses. I molt caldria dir sobre l’immo-
bilisme bi-direccional a nivell actitudinal
que pel que fa a l’especialitat funcional i
al coneixement sectorial fan bandera
encara tant empreses com directius.

No obstant és cert que comença a ser nor-
mal canviar diverses vegades d’empresa al
llarg de la nostra vida laboral, i això impli-
ca moltes vegades, canviar de funció i
també de sector, la qual cosa comença a
ser valorada com a “políticament correcte”.

Incorporar nous coneixements i/o com-
plementar els existents, es fa evident en
aquest escenari.

El control econòmic i financer de les com-
panyies és crític i clau per al seu posicio-
nament pel que fa a la competència.

Una empresa amb un bon producte o un
excel·lent servei, ben posicionada però
eventualment mal gestionada pot entrar
en “coma profund”. Contràriament una
empresa ben gestionada des d’aquest
àmbit, manté un avantatge competitiu
amb la resta. Les posicions de director
financer han evolucionat cap a l’actual
CFO (Chief Financial Officer), una de les
funcions més clau en les organitzacions
de tall multinacional, i que addicional-
ment incorpora altres àmbits de gestió
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Una oportunitat per als economistes: 
actitud davant els nous reptes del mercat

“Re-descobrint el pes específic de la formació
continuada: pistes i recomanacions per identificar
els coneixements crítics”



com recursos humans, sistemes d’informa-
ció, organització, serveis generals, etc., a
més de les clàssicament atribuïdes a la
direcció d’administració i finances.

Els economistes no només han estat orien-
tats a mantenir el seu perfil tècnic al dia,
sinó que aquest job enrichment ha suposat
que han hagut d’incorporar nous coneixe-
ments i noves eines que possibilitin la ges-
tió del seu nou entorn, de forma eficaç.

L’objectiu és ser capaços d’interactuar i de
donar solucions òptimes i eficients en un
escenari cada vegada més complex, glo-
bal, internacional i multidisciplinar.

Les empreses que han diversificat les activi-
tats, han obligat també a diversificar les àrees
de coneixement i expertise dels seus executius.
La complexa situació fiscal, les operacions
cada vegada més freqüents de fusions i
adquisicions, la proliferació de sortides a
borsa, la necessitat d’acudir a societats de
capital risc, la incursió en la Nova Econo-
mia, la integració de la tecnologia i de les
tecnologies de la informació, la pressió
per generar beneficis, la clara orientació a
l’accionista, revaloritzen i emfasitzen el rol
de l’economista a l’empresa.

Pel que fa a l’evolució del mercat laboral,
val la pena fer una breu anàlisi dels can-
vis en els paradigmes i de cap on van les
noves tendències.

Avui, en un mercat global, les lleis del qual
s’assemblen cada vegada més a les de la
selecció natural, la clau és ser conscient del
possible nivell d’obsolescència en què podem
arribar a incórrer i adoptar mesures orientades
a neutralitzar-lo, amb l’objectiu de mantenir
el nivell d’actualització suficient i competitiu
d’acord amb les expectatives i necessitats de
cada professional a cada fase o etapa vital i
en funció dels condicionants del mercat.

Si en la societat de fa uns anys era sufi-
cient ser un bon especialista, avui, és
només el principi. No és veritat que ja no
necessitem especialistes i que tots haguem
de ser generalites.

Allò que sí és cert és que, malgrat que
l’ascendència de l’expert és molt impor-
tant, ja no és suficient, cal més.

Dominar, ser expert en un àmbit concret,
suposa part del nostre valor diferencial,
però..., és condició necessària encara que
no suficient.

La clau de l’èxit consisteix en adquirir una
visió transversal de l’entorn en què ens
movem, tenir una visió més global del negoci.

Aprendre a interactuar amb els nostres
clients i proveïdors, no només externs,

sinó interns. Negociar i convèncer més
que imposar, gestionar i liderar més que
manar... integrar cultures i models.

El repte dels executius, per tant dels eco-
nomistes, que volen mantenir el seu nivell
competitiu i incrementar el seu nivell d’o-
cupabilitat, és a l’actitud i a la voluntat.
Actitud i voluntat en primer lloc d’enten-
dre i acceptar les noves regles del joc.

Entendre i acceptar que sense una orien-
tació a l’aprenentatge continu, poden arri-
bar a incórrer en un nivell d’obsolescència,
entès com el grau de desajustament o gap
que existeix entre allò que la societat, o
l’entorn, en necessita i allò que, quan sigui
el moment, estan preparats per aportar.

L’orientació a desaprendre i aprendre, a
incorporar, de forma continuada nous
models de gestió, noves estratègies, i fins
i tot nous paradigmes, constitueix, junta-
ment amb altres qualitats i competències
que ara esmentarem, una de les més sig-
nificatives.

El format de directiu de la Nova Economia
haurà de posseir a més:

Capacitat de lideratge: en termes de comuni-
cació efectiva, crear i mantenir equips, identi-
ficar i desenvolupar talents, capacitat per
formar al seu equip tant en les dimensions tèc-
niques com humanistes, motivar i cohesionar.

Gestor de recursos: gestionar en termes d’e-
ficiència i eficàcia tots els recursos necessa-
ris per al desenvolupament de l’activitat,
gestionar la diversitat.

Versatilitat: capacitat per actuar en diver-
sos entorns i a diversos nivells estratègic,
tàctic i operatiu, quan sigui necessari.
Resposta ràpida als canvis: capacitat per
gestionar i avançar-se als canvis.

Visió global, xarxa de relacions efectives,
orientació al client, flexibilitat i adaptació,
gestió de la incertesa i l’ambigüitat, innova-
ció, pragmatisme i intel·ligència emocional,...

Aquests són alguns dels ingredients més
valorats i més buscats per les empreses en
els executius que assumeixen funcions de
management i que gestionen negoci i per-
sones (equips).

La clau resideix en incorporar els conei-
xements i estratègies que demandi el mer-
cat a cada moment.

Si bé l’orientació a mantenir al dia els
coneixements tècnics és un pràctica
coneguda i compartida per la majoria,
hem de fer extensiva aquesta actitud a
d’altres àrees de coneixement i gestió
empresarial.

La conclusió és òbvia: només mantenint
una actitud orientada a l’aprenentatge con-
tinu, incloses altres disciplines humanistes,
així com tècniques pròpies d’altres espe-
cialitats que coadjuvin a imprimir-nos
aquest coneixement transversal, aconse-
guirem no només accedir, sinó mantenir-
nos en un món l’única constant del qual és
el canvi i l’única resposta és el reciclatge
en una nova dimensió de la formació inte-
gral. En això radica l’oportunitat de l’eco-
nomista que desitja assumir nous reptes
professionals.

Anna Ros
Partner Signium-Ward Howell Executive Search
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Àrees de formació crítica recomanades: algunes píndoles formatives

Gestió del coneixement

Gestió i direcció estratègica per competències

Gestió per valors

Gestió de la diversitat

Lideratge i motivació de persones

Comunicació efectiva: eines, canals i actituds d’última generació

Gestió de l’estrès

Negociació efectiva en entorns matricials

Team building 

Gestió del canvi

Orientació al client

Workshops d’auto desenvolupament de competències de personalitat

Coaching: com a coacher i com a coachee

Benchmarking 

E-business i e-marketing



L’actuació de l’administra-
dor judicial, que és regula-
da per primera vegada dins
del marc concursal tot i que
ja existia i continua vigent
en la llei, se circumscriu
tant a l’àmbit deutor comú
com al del deutor empresa-

ri individual o social. Per tant la seva funció
està relacionada tant amb el control com amb
l’administració patrimonial d’ambdós deu-
tors (vetllar pel patrimoni o la massa activa).

L’avantprojecte de llei concursal, en el cas
de les empreses, preveu que puguin sus-
pendre’s les facultats d’administració i dis-
posició del deutor essent substituït per
l’administrador judicial, tant a instàncies
del jutge com de la pròpia Administració
Judicial; i tant si el concurs és necessari
com si és voluntari. 

El paper que l’avantprojecte confereix a
l’administrador judicial és extens i complex,
i el converteix en la pedra angular de la
reforma. Així l’administrador judicial ha de
presentar un informe al jutge que ha de
contenir: a) anàlisi de les dades i cir-
cumstàncies del deutor, b) estat de la comp-
tabilitat i, si escau, judici sobre els estats
financers, c) preparació dels comptes anuals
si el deutor no els ha presentat, d) memòria
de les principals decisions i actuacions de
l’administrador judicial. Tanmateix l’admi-
nistrador judicial elaborarà un inventari que
contindrà la relació i l’avaluació, a valor real
actual, del patrimoni del deutor. Per tant són
funcions d’una banda com auditor (i així ho
preveu l’avantprojecte quan específica els
requisits per ser administrador judicial) i
d’altra banda de gestor d’empreses.

També l’administrador judicial pot actuar
només com a mera intervenció quan el
jutge així ho estimi adequat.

L’avantprojecte entra en certes contradic-
cions quan es refereix a l’administrador
judicial en els 55 articles en què ho fa.
Així, en l’article 34 diu que “Els adminis-
tradors judicials i els auxiliars delegats
desenvoluparan el seu càrrec amb la
diligència d’un ordenat administrador
(aquí es canvia la paraula empresari, que
apareix en l’article 127 de la Llei de Socie-
tats Anònimes, per la d’administrador) i
un representant lleial”. Ja comença a
intuir-se que l’avantprojecte intenta que la
funció de l’administrador judicial, quan
transcendeixi a la simple intervenció judi-
cial, sigui executiva (substitució del
gerent més que de l’administrador) pel
que fa a les decisions més peremptòries
sobre la base de la hipòtesi que l’admi-
nistrador judicial actuarà per un termini
molt breu. Per tant, no es planteja que
l’administrador judicial faci decisions
estratègiques com són: augmentar el
valor de l’empresa, el seu rendiment i
orientar-la a mig i llarg termini. En defini-
tiva, viabilitzar l’empresa.

Però només de la lectura de l’avantprojec-
te es determinen uns terminis legals del
concurs d’uns 170 dies fins a la presenta-
ció de l’informe per part de l’administra-
dor judicial si no hi ha demores derivades
de l’Administració de Justícia. A partir d’a-
quest punt encara cal presentar la propos-
ta de conveni, convocar la junta de
creditors i procedir a l’aprovació o desa-
provació.

I entre les contradiccions que hem
comentat trobem que l’avantprojecte pre-
veu que, en les propostes de conveni, cal
presentar un pla de viabilitat quan per
atendre l’acompliment d’aquest calgui
comptar amb els recursos que generi la
continuació de l’activitat. Aquest pla ha
de contemplar els recursos necessaris, els

mitjans i les condicions de la seva obten-
ció i, si escau, els compromisos dels ter-
cers. En aquest cas l’avantprojecte, sense
explicitar-ho, es refereix tant a un pla de
reestructuració lligat als diversos nivells
de la crisi de les empreses com també a
una veritable reconducció. Per això que
no ens sembla adequat d’una banda dir
que l’administrador judicial farà pràctica-
ment una actuació de xoc o de curt ter-
mini (pla d’urgència o de reestructuració)
i d’altra banda parlar de la necessitat d’e-
laboració d’un pla (que tant pot presentar
el deutor com la pròpia Administració
Judicial però, en qualsevol cas, sempre
revisat per ella) que és de mig i llarg ter-
mini (pla estratègic de reconducció); i l’a-
provació del qual per part dels creditors i
dels treballadors pot estar condicionada a
la direcció continuada, d’aquest, per part
de l’administrador judicial, com és d’es-
perar en la major part dels casos. I serà
reacció habitual dels tercers, per conti-
nuar confiant i arriscant en l’empresa
deutora, que l’administrador judicial
garanteixi, tant des d’un punt de vista ètic
com professional, el pla presentat mit-
jançant la seva posada en funcionament i
continuïtat fins a la seva finalització. Per
això que si allò que es persegueix és la
continuïtat de l’empresa, s’haurà de dotar
a l’administrador judicial d’un contingut
clarament lligat a la reconducció d’em-
preses així com de la preparació profes-
sional adequada.

Pel que fa a la formació professional de
l’administrador judicial l’avantprojecte
només exposa que ha de tenir una expe-
riència de, almenys, deu anys d’exercici
efectiu. I entre la formació acadèmica
esmenta que pot ser auditor de comptes,
economista o titulat mercantil col·legiat.
Una altra vegada es nota la indefinició
existent sobre la funció de l’administrador
judical. Ja que una empresa no es dirigeix
amb una formació basada en coneixe-
ments d’auditoria. Pot intervenir-se però
no administrar-se.

A efectes aclaridors i comparatius podem
comentar que en la legislació francesa
sobre reconducció d’empreses (“Redres-
sement et liquidation judiciaires”) s’expo-
sa que la funció de l’administrador
judicial ha de ser la de determinar la via-
bilitat de l’empresa en funció de les pos-
sibilitats internes, de l’estat del mercat i
dels mitjans financers disponibles. Per
exercir aquesta funció l’administrador
judicial ha de ser titulat superior en cièn-
cies econòmiques o de gestió i ha de fer
els cursos d’especialització necessaris i un
“stage” de tres anys a les ordres d’un
administrador judicial expert. L’esquema
francès aclareix el paper de l’administra-
ció pel que fa a una llei basada en la
reconducció.
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Noves activitats professionals
per als economistes
Funcions i qualificació professional de 
l’administrador judicial davant de l’avantprojecte
de llei concursal de març de 2000



L’avantprojecte espanyol no opta per
aquesta terminologia sinó per la veu con-
curs, l’objectiu de la qual està més proper
a l’intent de resolució de litigis entre ter-
cers que al de recuperació de l’empresa.
No obstant en l’articulat, com ja hem
exposat, es fan aproximacions constants a
la continuïtat definint, encara que de
forma contradictòria, al professional que
ha d’intervenir i la seva actuació lligada
tant a les facultats expressades en l’auto
de declaració del concurs com a les prò-
pies de l’administració de l’empresa.

I per acabar comentar que l’administrador
judicial ha de presentar un informe raonat
i documentat per qualificar o no penal-
ment el concurs. L’administrador judicial
pot qualificar-lo de culpable amb la qual
cosa s’entra en una nova funció, poc
habitual dels economistes, com és la de
qualificar les actuacions econòmiques del
deutor i donar trasllat al Ministeri Fiscal.

Joan Rojas
Economista 

especialista en reconducció d’empreses 

La universitat de la
societat de la informació

La universitat i la societat
sempre han tingut una
relació de tensió dialècti-
ca. Sempre ha existit un
desajustament, entre d’al-
tres raons per què la uni-
versitat és una força de
canvi o regressió social, de

la societat. La universitat renaixentista va
posar les bases de la primera acumulació
de capital. Les ideologies s’introdueixen en
la societat per la formació dels líders en la
universitat. En la universitat escolàstica es
defensa la Bíblia com única font del saber i
es crema als científics. En la universitat del
segle passat es glorifica el vapor, l’electrici-
tat i la màquina d’una banda, i de l’altra es
crea el dret de la propietat privada.

La tensió és natural, és òbvia mentre la uni-
versitat estigui viva. La pregunta rellevant
consisteix en identificar el sentit i els contin-
guts d’aquesta tensió. Cap on va la universi-
tat? En quina direcció ideològica es mou?
Quina societat del futur està ideant i recol-
zant? A quines forces socials està servint?

Les respostes a aquestes preguntes depe-
nen lògicament del posicionament de l’a-
gent social que les formula. Les podem
classificar en dos gran apartats.

El primer es pot definir com la visió de la
universitat com una indústria de fabricació

de capital humà tecnològic. Es tracta de
disposar d’una matèria primera  que resul-
ta bàsica i crítica per al desenvolupament
de l’economia de la societat de la informa-
ció. Com en altres moments eren impres-
cindibles algunes matèries primeres com
ara el carbó, el ferro, el petroli, etc., ara la
clau de la generació de plusvàlua és el
capital humà. La mina d’aquest factor de
producció és la universitat. 

Des d’aquest punt de vista, la universitat ha
de formar bons tècnics en tots els camps
que permetin desenvolupar al màxim la
generació de valor pròpia de les tecnologies
emergents. Per exemple que els economis-
tes entenguin correctament la transformació
de la tecnologia en negoci, que siguin hàbils
per valorar les noves companyies, que sàpi-
guen adaptar lleis als nous negocis, etc. Fins
i tot es promou la participació activa dels
estudiants en la construcció de les indústries
de la societat de la informació. Potser com
una concessió altruista, potser per avançar
la selecció natural.

El segon gran grup de respostes tenen
relació amb els problemes i desajustos
que avui existeixen i que es preveu que
apareguin. Temes com ara la viabilitat de
l’estat del benestar amb piràmides d’edat
postmodernes; els mecanismes de control
i reacció  tecnològics, econòmics i legals
per assegurar un medi ambient sosteni-
ble, la superació de les fronteres
nacionals del segle divuit en temes com
la solidaritat legal i econòmica, el comerç
d’idees i continguts, etc., etc. Un tema
que sens dubte posseeix un molt ampli
abast i que ens pertoca ben directament
als economistes és repensar la fiscalitat en
aquest món emergent de la societat de la
informació. Els objectes, agents i fets fis-
cals estan canviant. La universitat com a
força social té el rol  d’impulsar l’estudi i
la recerca de solucions.

Josep Maria Canals
Economista

expert en noves tecnologies 

Gestió i assessorament
financer davant la sofis-
ticació de les finances 

En els darrers anys s’han
produït una sèrie de can-
vis en els mercats finan-
cers que han capgirat
l’estructura financera tant
familiar com empresarial.
Els economistes, davant
aquesta nova conjuntura

tenim un repte engrescador i innovador:

la definició d’una nova professió, l’asses-
sor financer.

Aquests canvis han comportat un nou
model d’estalvi a Espanya: els dipòsits
han minvat un 50% enfront del creixe-
ment espectacular dels Fons d’Inversió.
Segons les últimes dades, 7’6 milions de
partícips i 30 bilions de pessetes. Quant a
distribució per actius, dos de cada tres
famílies tenen diners invertits en renda
variable.

La complexitat dels mercats financers i
l’amplia oferta de productes financers fan
néixer noves necessitats a particulars i
empreses: la necessitat d’assessorament
financer.

L’assessor financer el podríem definir com
aquell professional independent que
aconsella als seus clients, tant siguin par-
ticulars o empreses, en tot allò que com-
porta un grau d’especialització financera,
com per exemple la gestió de patrimonis,
planificació de  l’estalvi, la selecció d’un
bon fons d’inversió, la gestió d’una carte-
ra de renda variable o la gestió dels riscos
financers de les empreses (tipus d’interès,
divises, etc.).

Per desenvolupar aquest assessorament es
necessiten sòlids coneixements en matè-
ries com economia financera, matemàti-
ques financeres i dret fiscal. Una formació
de Postgrau o Màster en mercats financers
és imprescindible per adquirir aquest grau
d’especialització. A banda de la formació
teòrica, encara més important és l’expe-
riència, com a mínim de tres anys, de
seguiment dels mercats. 

L’economista és el perfil ideal per a
desenvolupar aquesta nova professió. La
seva visió global de l’economia i capacitat
d’anàlisi, els seus amplis coneixements fis-
cals i la confiança del client el convertei-
xen en el millor candidat. A més, compta
amb un important avantatge competitiu
enfront altres agents financers que inter-
venen en els mercats financers: la seva
independència.

La  incorporació de l’economista a aquest
nou camp de l’assessorament es pot donar
des de vàries activitats on aquests profes-
sionals ja ocupen un lloc destacat com
l’assessoria fiscal i l’assessoria d’empreses.
D’aquesta forma l’economista es conver-
teix en assessor global del seu client, cre-
ant-li un valor afegit únic que no li pot
donar cap altre agent econòmic.

Josep M. Riu Vila
Economista i consultor financer
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Màster d’especialització tributària
Homologat pel REAF Director: Josep M Coma, economista, assessor fiscal

Professorat: economistes assessors fiscals amb àmplia expe-
riència professional, inspector de l’Administració Tributària i
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat.

Durada: 300 hores lectives.

Data: del 17 d’octubre de 2001 a maig de 2002     Horari: de 19.00 a 22.00 hores.

Més informació: Col·legi d’Economistes de Catalunya
Tel. 93 416 16 04  Sra. Marta Ruiz ext. 214
e-mail: mruiz@coleconomistes.com
web: http//www.coleconomistes.com

Des de fa 13 anys el nostre Col·legi, mitjançant l’Aula d’Economia, cons-
cient de la importància de l’especialització en el camp de l’assessorament
fiscal i de la formació continuada que necessiten els professionals d’a-
quest camp, hem organitzat anualment un Màster d’Especialització Tributà-
ria que s’ha anat consolidant amb el pas del temps com a punt de referència

dins l’oferta formativa d’aquesta especialitat, tant per la qualitat del seu professorat com
per l’aplicació immediata dels coneixements adquirits en el curs, que està molt pensat per
atendre les necessitats de formació de personal detectades en els despatxos professionals.
El màster, que està homologat pel Registre d’Economistes Assessors Fiscals
(REAF), es basa en aplicacions conceptuals dels diferents impostos i en la legis-
lació que els és aplicable i es fonamenta especialment en la resolució de casos
pràctics que permetin entendre i saber aplicar  les explicacions donades.
En aquest màster es persegueixen com a objectius primordials aconseguir que
els alumnes adquireixin els coneixements suficients per poder exercir amb un alt
grau de qualificació les tasques pròpies de l’assessoria fiscal, així com també que
els alumnes es vagin familiaritzant amb els documents i els mecanismes de reco-
pilació d’informació reals que els permetrà adquirir una dinàmica de treball que
els serà molt útil per fer la seva activitat professional amb eficàcia i eficiència.
En aquesta propera edició es potenciarà encara més el caràcter pràctic del Màs-
ter, principalment a través de l’organització de grups de treball que sobre la base
de supòsits pràctics simularan el desenvolupament d’una empresa a través de la
realització d’un cas pràctic global.
Com cada any el professorat que impartirà el màster són professionals de reco-
negut prestigi i experiència docent que provenen de diferents àrees, amb l’ob-
jectiu d’abordar en el màster les diferents visions i opinions dels diferents agents
que intervenen en l’àmbit fiscal, gran part d’ells són economistes assessors fiscals
amb una àmplia experiència professional, hi ha també  professionals que desen-
volupen la seva activitat en l’Administració Tributària i advocats.

Notícies de l’Aula d’Economia

REAF
Registro de
Economistas
Asesores
Fiscales

Consejo General

de Colegios

de Economistas

de España

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

Director:

Josep M. Coma
Economista, assessor fiscal
Vicepresident de la Comissió 
de Fiscal

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

Del 17 d’octubre de 2001
a maig de 2002
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d'Economiad'Economia
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A
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d'Economia

A Aula
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C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

C

C

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

de Catalunya

Màster
d’Especialització 

Tributària

13a Edició

Novena edició

Màster en auditoria de comptes Per a l’accés al ROAC

Del 16 d’octubre de 2001 al 20 de juny de 2002

Els alumnes que superin aquest màster queden dispensats de la prova
de capacitació teòrica d’accés al ROAC.

Més informació: Col·legi d’Economistes de Catalunya
Tel. 93 416 16 04  Sra. Marta Ruiz ext. 214
e-mail: mruiz@coleconomistes.com http//www.coleconomistes.com

Programa 
d’especialització 
en control de gestió
La moderna funció del controller
Durada: 138 hores

Aquest programa es composa dels següents
mòduls:

Anàlisi d’estats financers

Dates: del 31 de gener 
al 26 de febrer de 2002

Horari: dimarts i dijous
de 18.00 a 22.00 h.

Models de costos ABC
(Activity Based Costing)

Dates: del 5 al 21 de març de 2002

Horari: dimarts i dijous 
de 18.00 a 22.00 h.

Control de gestió. Control pressupostari

Dates: del 2 d’abril al 16 de maig de 2002

Horari: del 2 al 16 d’abril de 2002
dimarts i dijous de 18.00 a 22.00 h.

del 18 d’abril al 16 de maig de 2002
dimarts i dijous de 15.30 a 19.45 h.

Curs de control i auditoria interns

Dates: del 23 de maig 
al 18 de juny de 2002

Horari: dimarts i dijous de 19.00 a 22.00 h.

Més informació: 
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Tel. 93 416 16 04  Sra. Marta Ruiz ext. 214
e-mail: mruiz@coleconomistes.com
web: http//www.coleconomistes.com

Direcció i gestió
de fundacions
i altres entitats
no lucratives
Del 18 d’octubre 
al 20 de desembre de 2001 Àr
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Novena edició

Màster 
en auditoria
de comptes
Per a l’accés al ROAC

D’octubre de 2001 a juny de 2002

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

C
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UNIVERSITAT DE BARCELONA

U

B

dgfDirecció i Gestió 
de Fundacions
i altres Entitats
No Lucratives

Del 24 d'octubre al 29 de novembre de 2000

Director del Programa

Sr. Andreu Morillas
Director general de la Fundació 
Universitat Ramón Llull
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d'Economia
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d'Economia
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d'Economia

AA AulaAula
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Arribar a la vuitena edició
d’un programa de tallers de
qualitat als serveis amb una
durada de 7 dies, no és pas
un fet senzill. Amb aquest
motiu i aprofitant que el
seu coordinador en Josep
M Costa ha publicat recen-
tment el llibre “La norma
ISO9001:2000 en els ser-
veis”, l’hem volgut portar a
les pàgines de l’Informatiu
per tal que ens expliqui els
seus punts de vista  i quines són les nove-
tats de la edició del 2001.

En primer lloc que s’entén per qualitat
al serveis?

Col·loquialment, qualitat és una paraula que
té connotació positiva, ja que quan diem que
una cosa és de qualitat assumim que és de
bona qualitat. Així doncs, a nivell empresa-

rial podríem assumir que asso-
lir la qualitat vol dir que allò
que produim és tècnicament
bo i és percebut com a bo per
als qui ho reben: els clients.
Pel que fa als serveis, aquests
tenen unes característiques
específiques que els diferen-
cien del producte físic, com per
exemple: la intangibilitat i el
fet que es produeixen a temps
real, entre d’altres. En conse-
qüència, la gestió de la qualitat

del producte servei cal enfocar-la diferent
de la gestió de la qualitat del producte físic. 

Que tenen d’especial els tallers del
programa de Qualitat als serveis?

Diria que l’element diferencial és l’apli-
cació pràctica dels continguts i també la
actualitat d’aquests. De fet l’any passat ja
vàrem actualitzar tots els continguts

incloent documentació original de
l’EFQM (European Foundation for Qua-
lity Management), treballant en línia
amb la nova norma ISO9001:2000 fins i
tot abans que es publiqués, practicant
llenguatges de modelat de processos
d’última generació tal i com és el mèto
de d’IDEF0, etc. Tot això pot semblar
teòric però l’enfocament pràctic dels
tallers permet veure la utilitat de la apli-
cació i com fer-ho. Per altra banda
aquest any el canvi en l’enfocament dels
seminaris serà més dràstic quant a la
aplicació pràctica, ja que no solament es
tractarà de com fer-ho sinó que es trac-
tarà de com aconseguir que ho facin, és
a dir aprendre a gestionar el canvi
necessari per a implementar-ho. Per a
reforçar aquest aprenentatge el conjunt
dels seminaris inclourà presentacions de
casos pràctics d’empreses reconegudes
per al seu bon fer.

Finalment, quins són els beneficis que
la Gestió de Qualitat pot aportar?

En primer lloc permet organitzar el con-
junt d’activitats que es porten a terme, tot
i assegurant que cadascuna d’elles aporta
valor afegit a la organització. A continua-
ció, la visualització de les activitats per-
met responsabilitzar a l’equip humà
afavorint la coordinació interna i donant
sentit a la tasca. Aquest enfocament com-
porta sens dubte un increment de la
implicació de les persones, que es tra-
dueix amb un millor servei al client i una
millor utilització dels recursos existents
per fer-ho.

Programa de Qualitat als Serveis

Entrevista amb Josep M. Costa i Estany

Lliurament de diplomes de la 12a promoció 
del Màster d’Especialització Tributària
El passat dia 5 de juliol en el decurs d’un sopar organitzat en el Circulo Ecues-
tre per l’Aula d’Economia, es va celebrar el lliurament de diplomes de la 12 edi-
ció del Màster d’Especialització Tributària. L’acte va comptar amb la presència,
entre d’altres, del Sr. Valentí Pich, president del REAF, de la Sra. Cristina Gil, pre-
sidenta de la Comissió d’Assessors Fiscals, del Sr. Joan B Casas, director respon-
sable de l’Aula d’Economia de la Junta de Govern i del Sr. Josep M Coma,
director del màster i vicepresident de la Comissió d’Assessors Fiscals. 

En els breus parlaments que es van fer en el decurs de l’acte es va destacar l’e-
levada acceptació que ha tingut aquesta edició, així com també l’alt grau d’a-
profundiment en totes les matèries que han format el programa del màster. Es
va felicitar a tots els alumnes per l’esforç i la dedicació mostrats al llarg de tot
l’any, així com també es va animar als membres d’aquesta 12a promoció a incor-
porar-se activament a la vida col·legial participant en les activitats que organitza
la Comissió d’Assessors Fiscals.

Finalment es va apuntar el previsible canvi de gran part de la normativa fiscal
anunciat per l’Administració, la qual cosa exigeix un esforç addicional de forma-
ció per part dels professionals de la matèria però com a contrapartida dóna cada
vegada més importància a  aquesta especialitat professional. 
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Notícies del Col·legi

Les sol·licituds d’accés al Torn d’Actuació 
Professional s’han de presentar 
a la Secretaria del Col·legi abans 
del quinze d’octubre de 2001

El Torn d’Actuació Professional
(TAP) és el servei que té esta-
blert el Col·legi d'Economistes
de Catalunya, des l'any 1989,

per tal d’oferir professionals especialitzats i amb experiència, agrupats en
especialitats diferents, a les empreses i institucions que necessitin un econo-
mista per a una actuació puntual que requereixi un dictamen, un estudi o una
valoració per part d'un expert independent en matèria econòmica. El bon fi
de l'actuació dels perits i la correcta aplicació de la normativa és supervisat
per la Comissió Rectora del TAP adscrita al Comitè de Normativa i Ètica Pro-
fessional i que actua per delegació de la Junta de Govern del Col·legi d'Eco-
nomistes.

L’entrada en vigor de la nova Llei d’Enjudiciament Civil, ha variat substancial-
ment el paper dels perits i de les proves pericials en els procediments civils. La
nova Llei estableix que l’aportació d’aquests dictàmens s’haurà de fer en el
moment de la demanda o bé de la resposta d’aquesta. Només en casos excep-
cionals el dictamen es podrà aportar posteriorment o bé el jutge podrà desig-
nar un perit, de comú acord entre les parts o mitjançant les llistes facilitades
pels col·legis professionals. En qualsevol cas és recomanable que l’informe
pericial es presenti a l’inici del procés, si no es vol córrer el risc que el jutge
rebutgi la petició de prova pericial.

Per això, la Comissió Rectora del Torn d’Actuació Professional, a part de pro-
mocionar els diversos llistats que configuren el Torn d’Actuació Professional
entre diversos col·lectius de professionals –advocats, procuradors,...–, i a diver-
ses institucions –Registre Mercantil, Tribunals Arbitrals,...–, remet cada any una
llista dels perits economistes inscrits en el llistat temàtic de perits judicials, a
cadascun dels 300 jutjats, entre jutjats de primera instància, d’instrucció, social,
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Podeu demanar més informació a la Secretaria del Col·legi d'Economistes de
Catalunya

Nou servei 
d’assessorament jurídic
per als col·legiats
La Junta de Govern ha acordat potenciar,
a partir d’aquest mes de setembre, el ser-
vei d’assessorament jurídic que s’ofereix
als col·legiats en dues vessants. La pri-
mera és flexibilitzar i ampliar els horaris
en què podeu efectuar les vostres con-
sultes, així com els àmbits d’assessora-
ment jurídic (mercantil, administratiu,
civil, laboral,...). La segona és publicar
dins de cada un dels Informatius de l’E-
conomista un noticiari jurídic amb les
notícies més importants, de caire jurídic,
que ens puguin afectar en el desenvolu-
pament de la nostra professió.

A aquest efecte hem arribat a un acord
amb el bufet Millet Guillén Becares
que  serà el responsable, des d’ara, d’a-
tendre les consultes jurídiques dels
col·legiats.

L’objecte del servei és: l’assessorament als
col·legiats que ho requereixin mitjançant
consulta al telèfon: 93 416 16 04 o per
correu electrònic a l’adreça: assessoriajuri-
dica@coleconomistes.com En un termini
màxim de 24 hores, tramitarem la seva
sol·licitud a la Sra. Sandra Abad, advoca-
da del bufet Millet Guillén Becares i res-
ponsable de coordinar les consultes dels
col·legiats qui, un cop avaluades, les
redireccionarà a l’especialista adeguat a
cada consulta tenint la possibilitat si cal,
de realitzar l’entrevista a les oficines del
Col·legi d’Economistes o bé a les ofici-
nes de Millet Guillén Becares.

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Comissions
de Treball

TAP Torn d'ActuacióTAP Torn d'Actuació
ProfessionalT

Aula
d'Economia

Fòrum 
d'Economia

Revista Econòmica
de Catalunya

Serveis
Col·legi d'Economistes
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Secció REA Catalunya
El REA està a punt de publicar la seva Reco-
manació Tècnica número 3 sobre: “Serveis
relacionats amb l’Auditoria”.

Aprofitem també des d’aquí per felicitar al nostre company i membre del Comitè
Directiu del REA, Emili Gironella, per la seva obtenció del doctorat amb la classifi-
cació de cum laude, amb la seva tesi “Evolució històrica dels informes d’auditoria
als EUA”

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

CA

Economistes Auditors
de Catalunya
Secció del REA a Catalunya

CA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de Catalunya
Secció del REA a Catalunya

CA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA



Pàg. 12 Informatiu de l’economista núm. 80

Avantatges comercials
Oferta Tiscali

Tiscali ha preparat
per a tots els mem-
bres del Col·legi

d’Economistes de Catalunya una atrac-
tiva oferta d’accés a Internet a través
d’ADSL, amb condicions econòmiques
especials. Aquesta solució de Tiscali per-
met connectar-se a Internet a alta veloci-
tat gràcies a la seva pròpia xarxa IP.

Per a més informació contactar 
el tel.: 902 151 149

Oferta Columbus 
IT Partner Espanya

Columbus IT Partner,
amb una experiència
de més de deu anys en
el mercat oferint solu-
cions de Gestió Em-

presarial (ERP): Navision Financials i
Navision Axapta, e-business i CRM
als seus clients, ofereix a tots els
membres del Col·legi d’Economistes
de Catalunya un 50% de descompte
sobre el cost de l’anàlisi de processos
i requeriments. 

Columbus IT Partner, és el primer NSC
(Navision Solution Center) a nivell
mundial, i l’únic amb una metodologia
pròpia de treball: Diamond per oferir
el servei més professional del mercat
als seus 3.500 clients.

La solució integrada que ofereix
Columbus IT Partner, és una solució
que abasta totes les necessitats de
l’empresa, aconseguint optimitzar les
prestacions i oferint més competitivi-
tat a la companyia.

Dins d’aquest número hi trobareu un
tríptic de presentació de Columbus IT
Partner Espanya on hi ha informació
més detallada. 

El professor Antonio Argandoña 
president del CNEP

La Junta de Govern va acordar, per unanimitat dels mem-
bres, designar al professor Antoni Argandoña president
del Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP), en
substitució del Sr. Joan Tugores, fins ara president del
CNEP, que amb motiu del seu recent nomenament com a
rector de la Universitat de Barcelona, va sol·licitar a la
Junta de Govern ser rellevat de les seves obligacions.

Antonio Argandoña Rámiz és professor i titular de la Càte-
dra d’Economia i Ètica de l’IESE; també ocupa el càrrec de
secretari general en aquesta Escola de Direcció de la Uni-
versitat de Navarra. Doctor en Ciències Econòmiques i

Empresarials per la Universitat de Barcelona (1969), va ésser catedràtic de
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica en aquesta Universitat. Des de 1999 és
acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Finance-
res de Barcelona. 

Expert en macroeconomia, teoria econòmica i economia espanyola, ha publi-
cat nombrosos llibres i articles sobre aquests temes. És també un expert en
temes d’ètica aplicada a la economia i a l’empresa. Va ser fundador i primer
secretari general d’“Ética, Economía y Dirección, Asociación Española de Ética
de la Economía y de las Organizaciones”, que és la branca espanyola d’EBEN
(European Business Ethics Network). És també membre de la Comissió pel
Debat sobre els Valors de la Generalitat de Catalunya, i del Comitè Tècnic de
Normalització en Gestió Ètica d’Aenor, i Editor de “Noticias de Ética, Economía
y Dirección” i de “Papeles de Ética, Economía y Dirección”.

A nivell internacional gaudeix també d’un merescut prestigi com a expert en
ètica empresarial. Va ser membre del Comitè Executiu i Tresorer de l’European
Business Ethics Network (EBEN) i és membre de l’Standing Committee on Extor-
tion and Bribery de la International Chamber of Commerce (ICC) de París, del
Comitè Editorial de la Kluwer Series in Business Ethics, editor associat de Busi-
ness Ethics: A European Review i membre del Comitè Editorial del Business
Ethics Quarterly.

Entre les seves nombroses publicacions d’ètica econòmica i de l’empresa des-
taquen: People in Corporations: Ethical Responsibilities and Corporate Effective-
ness (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1990: co-editat amb G. Enderle
y B. Almond); La ética en la empresa (Madrid: Instituto de Estudios Econó-
micos, 1994), i The Ethical Dimension of Financial Institutions and Markets
(Heidelberg: Springer Verlag, 1995). Ha estat editor convidat, de “Business
Ethics in Spain”, un número monogràfic del Journal of Business Ethics (novem-
bre de 1999). Escriu regularment a El País Catalunya sobre temes d’ètica
econòmica, empresarial i social.



Avanç de programa
Jornada dels Economistes 2001

Liberalització i desregularització. 
El nou intervencionisme?
Coordinadors: Sr. Amadeu Petitbò,
Universidad Alcalá de Henares
Sr. Joaquin Trigo,
Foment del Treball Nacional

Demografia, mercat de treball i immigració
Coordinador: Hble. Sr. Ignasi Farreres, 
economista, president de l’Associació per 
a les Polítiques Socials en el segle XXI

La reforma de la Llei general tributària 
i altres reformes tributàries pendents
Coordinador: Àngel Segarra, 
economista assessor fiscal

El sector financer: les noves formes 
de gestió de la informació i del risc
Coordinador: Sr. Anton Gasol,
economista i president de la Comissió d'Economia
Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Models de negoci en l’e-conomia
Coordinadora: Sra. Sandra Sieber,
professora d’IESE Business School, 
Universidad de Navarra 

Associació i equilibris territorials: 
les relacions d’Europa amb el Magrib
Coordinadora: Sra. Maria Àngels Roque,
directora d'Estudis de l’Institut Català 
d’Estudis de la Mediterrània

Impacte de la logística com a factor 
de competitivitat per a les empreses
Coordinador: Sr. Jori Toboso
director general del Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona

La reforma del Dret Consursal espanyol
Coordinador: Dr. Fernando Cerdà Albero,
professor titular de Dret Mercantil 
de  la Universitat Pompeu Fabra

Nous factors de competitivitat 
de l’empresa: innovació tecnològica, 
marca i capital humà
Coordinador: Sr. Jordi Gual, IESE

Anàlisi de la Unió Europea. 
Grans tendències en l’àmbit econòmic
Coordinador: Sr. Josep Lluís Raymond, 
professor de la Facultat d’Economia 
de la Universitat  Autònoma de Barcelona

Societat Anònima Europea
Coordinador: Sr. Fèlix González, 
soci de Cuatrecasas 

Experiències pràctiques en les noves 
tendències en comptabilitat de gestió
Coordinadora: Sra. Pilar Soldevila,
professora de la Facultat d’Economia 
de la Universitat Pompeu Fabra

Serveis sanitaris, serveis sociosanitaris: 
l'assegurança substitutiva i l'assegurança 
complementària. Tendències a Europa 
Coordinador: Sr. Ivan Planas,
professor  de la Facultat d’Economia 
de la Universitat Pompeu Fabra

El paper de la propietat en la direcció 
i en la gestió de l’empresa familiar
Coordinador: Sr. Jordi Solé Tristan,
Càtedra de l’Empresa Familiar 
de la Universitat Autònoma de Barcelona

Finançament autonòmic
Coordinador: Sr. Joaquim Solé Vilanova,
Facultat d’Economia de la Universitat 
de Barcelona

Les facultats catalanes d’Economia 
i Administració d’Empreses: com són? 
i cap a on van?
Coordinadora: Sra. Rosa Nonell, 
Facultat d’Economia de la Universitat 
de Barcelona

EUROPA:
després de l’euro, què?

Barcelona, 22 de novembre de 2001

Hotel Fira Palace
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Actualització Cens Col·legial
Darrerament heu rebut un full d’actualització del cens col·legial i de consentiment de cessió de les vostres dades al Col·legi, tal com
marca la Llei de Protecció de Dades (LO 15/99 de 13 de desembre).
És important que remeteu aquest document degudament complimentat i signat al Col·legi al més aviat possible. Ho podeu fer per
correu normal o per fax.

Fitxa d’actualització del cens col·legial

Identificacióóó

Nom: 1r cognom:                                                           2n cognon:

Núm. col.: Data naixement:                                          DNI:

Dades particularsóó

Adreça:

Codi postal: Població:

Telèfon: Mòbil: Fax:

Correu-e: Pàgina web: http://

Dades professionalsó

Empresa:

Divisió:                                                                                     Departament:

Càrrec:

Adreça:

Codi postal: Població:

Telèfon: Mòbil: Fax:

Correu-e: Pàgina web: http://

Activitató

Per compte propi: Professional independent Forma associada

Per compte d’altre: Despatx professional Empresa Administració Pública

Domiciliació bancàriaó

Entitat Oficina DC Núm. compte

Dades d’enviament correspondènciaó

Adreça particular Adreça professional

Indica amb una X en quin lloc vols rebre les comunicaciones del Col·legi. Les dades que ens indiquis seran les que el Col·legi considerarà públi-
ques d’acord amb l’article 3 apartat J de la LO 15/1999 de 13 de desembre2

En/Na

Assabentat i conforme amb el que s’ha dit anteriorment, consenteixo expressament i autoritzo al Col·legi d’Economistres de Catalunya que tracti les dades perso-
nals que voluntàriament cedeixo en aquest document, d’acord amb les disposicions de la Llei Orgnànica 15/1999 de 13 de desembre i de la directiva 46/95 de
la Unió Europea limitant aquesta autorització al compliment dels fins relacionats amb les funciones  legítimes del cessionari dins l’àmbit institucional, els seus
departaments, ens col·laboradors i institucions alienes com també la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns i necessaris per a l’eficaç desenvolu-
pament i compliments dels fins del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

1 Enviar per correu o per fax 93 416 00 61 aquesta fitxa de dades al Col·legi
2 D’acord amb l’article 3.j de la L.O. 15/1999 de 13 de desembre, són dades públiques: 

nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, direcció i indicatiu de pertanyença al grup. Signatura

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

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

de Catalunya
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En els últims mesos s’han radicalitzat
les accions antiglobalització per part
d’alguns grups als països industrialit-
zats. I han arribat també a ciutats espa-
nyoles com València o Barcelona. Quina
és la causa de l’auge de la doctrina anti-
globalització?

Els estrats socials que no se senten repre-
sentats pel triomf de l’economia de mercat
més conservadora  busquen alternatives.
Per això el gran repte de la ciència econò-
mica d’avui és trobar alternatives a l'eco-
nomia de mercat pura i dura per corregir
els desequilibris i la deshumanització que
crea el fonamentalisme de mercat. L'eco-
nomia de mercat crea riquesa, però no la
reparteix de manera equilibrada ni equita-
tiva. Ara ens cal un model alternatiu efi-
cient. El problema és que  inventar un nou
sistema econòmic no és gens fàcil, i menys
si aquest ha de contentar a tots els insatis-

fets i ser acceptat pels actors econòmics i
socials, des dels: obrers de grans empreses
immerses en reduccions de plantilla fins
als ecologistes o els que manifesten una
gran violència verbal contra el Banc Mun-
dial i el Fons Monetari Internacional per la
condicionalitat que imposen als països que
ajuden; els que demanen la cancel·lació
del deute extern o els que no veuen clar
el lliurecanvisme que impulsa l’Organitza-
ció Mundial de Comerç,etc.

Perquè s’ataca directament el paper
dels organismes internacionals?

Els organismes internacionales que es van
crear a la fi de la Segona Guerra Mundial,
i que són els ara més criticats, responien a
la realitat d’una societat mundial diferent
de la d’ara. Existien menys de setanta paï-
sos independents, el comerc internacional
s’havia vist molt limitat després de la Crisi
Internacional del 1929, els americans
havien assumit el liderat mundial per la
davallada d’Europa, els actors de la socie-
tat internacional eren només els estats, no
existia una informació global. Les regles de

joc que es van crear responien a aquella
societat i a la necessitat d’establir platafor-
mes de diàleg i cooperació per evitar els
problemes de la preguerra mundial. Avui
dia el Món compta gairebé amb 200 estats
–la gran majoria d’ells pobres-, les noves
tecnologies han fet que les condicions de
comerç i transnacionalització de les deci-
sions econòmiques i financeres siguin dife-
rents. Hi ha una fatiga de la solidaritat, la
ideologia  de mercat fa que les inversions
privades desplacin l’ajuda publica al desen-
volupament . La gent té informació ins-
tantània del que passa al Món. Les ONG i
les empreses juguen papers molt impor-
tants. Per això la majoria dels organismes
internacionals s'han de readaptar als parà-
metres actuals, però això exigeix que tot-
hom estigui d’acord de canviar les regles
evitant les marginacions creixents. A mitjan
maig  vaig ésser el coordinador de la Ter-
cera Conferència de les Nacions Unides
sobre els Països Menys Avançats que va
ostatjar la UE a Brussel·les. Allà, de nou,
vam discutir sobre les injustícies del nostre
Món global actual però costa molt redefinir
un sistema de relacions internacionals que
s'ha forjat al llarg de molts anys.

A Europa, el debat està ara mateix en
l'entrada dels països de l'Est a la Unió
Europea, que topa amb la pèrdua de
subvencions per a països com Espa-
nya. Aquesta serà una de les qüestions
fonamentals després de l'euro, però
què podem esperar després de la mo-
neda única?

Amb la situació pressupostària que hi ha
ara mateix a Europa és impossible repro-
duir el model d'Estat del Benestar de cada

Gent de casa

Francesc Granell
Francesc Granell (Barcelona, 1944) és doctor en Econòmiques i llicenciat en
Dret per la Universitat de Barcelona. Membre del Col·legi d'Economistes des de
1972, va començar a treballar a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
de Barcelona. Ha treballat al Centre de Comerç Internacional UNCTAD / GATT,
a l'ONUDI i va ser director general de Promoció Comercial a la Generalitat de
Catalunya. Treballa a la Comissió Europea, des de 1989. Ha escrit també una
quinzena de llibres. I és habitual col·laborador de diaris i revistes.És catedràtic
d’OEI a la UB i és membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i
Financeres. Forma part del Consell de la Revista Econòmica de Catalunya.
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país europeu per separat al nivell europeu
global. Els països rics no volen  finançar
els pobres il·limitadament i  al mateix
temps els que s'incorporen necessiten de
l’empenta externa per posar-se a l'alçada
de la mitjana europea. L’experiència d’Es-
panya posa de manifest la importància de
les ajudes regionals, socials i de cohesió
per fer una convergència real amb les mit-
janes europees però és clar que, fins i tot
amb els màxims fons de cohesió, les
quantitats no serien suficients per crear
una dinàmica de desenvolupament en els
països que s’incorporaran a l’Unió Euro-
pea tant perquè parteixen de nivells com-
paratius relativament baixos  com perquè
el pressupost de la Unió Europea  només
suposa l’1,2% del Producte Comunitari.
Per a un país com Espanya l’estratègia
cara a l’ampliació no pot ésser la d’opo-
sar-se per  la pèrdua de subvencions
estructurals  a una ampliació  que és polí-
ticament imparable sinó la de posar els
mitjans per evitar perdre inversions
estrangeres desviables cap a l’Est i  per
aprofitar de forma dinàmica dels avantat-
ges d’un mercat ampliat. Espanya  ha d’és-
ser conscient del paper que li toca jugar
com presidenta de la UE en el primer
semestre del 2002 i actuar en conseqüèn-
cia. Després de l’etapa Delors està de
moda dir que la integració europea està
mancada de noves idees però el cert és
que aprofundiment i ampliació de la UE
continuen. En pocs anys l’Acord d’Schen-
gen, l’EUROPOL i la cooperació judicial
contra el crim organitzat  fan que ja no hi
hagi un territori estrictament nacional. El
Banc Central Europeu és ja una institució
federal. L’1 de gener de 2002 tindrem l’Eu-
ro a les nostres butxaques. Javier Solana
està creant un petit exèrcit europeu. El

comissari Solbes pot avaluar ara les políti-
ques pressupostàries dels estats membres.
Europa s’aprofundeix i s’amplia després
de la moneda única. En el primer semes-
tre del 2002 Espanya tindrà la presidència
del Consell de la UE i s’ha marcat com a
objectiu donar més consistència a la pro-
jecció externa de la Unió que estarà lla-
vors entrant en la fase més complicada de
les negociacions d’ampliació. Espanya
organitzara tres Consells Europeus: un a
Barcelona els 15- 16 de març per parlar de
noves tecnologies, d’ocupació de qualitat
i de desenvolupament sostenible, un a
Madrid els 17-18 de maig per  fer la II
Cimera amb els caps d’estats llatinoameri-
cans i caribencs i un altre a Sevilla els 21-
22 de juny per tractar de les qüestions
pendents del semestre.Tot això portarà
nous avenços en la integració que poden
semblar petits però és així com es va
construint Europa.

Quin és el rol dels economistes cata-
lans respecte del futur d’Europa i en el
debat sobre la globalització?

Catalunya té molta gent preocupada per
aquestes qüestions. Només cal veure la
importància del moviment ONG a Cata-
lunya i la gentada que va anar a les
manifestacions antiglobalització del 23 i
24 de juny així com les iniciatives de
debat que s’han pres respecte de la soli-
daritat externa, el deute extern i la recer-
ca d’un model alternatiu. El que succeeix
és que aquí tenim poques entitats que
aglutinin economistes que treballin res-
pecte del model global mundial o res-
pecte del model comunitari. És
interessant de comprovar que han estat

dos catalans els únics espanyols que han
arribat al màxim nivell de direcció d’or-
ganismes internacionales (Mayor Zarago-
za a la UNESCO i Samaranch al COI) el
que demostra que ací existeix sensibilitat
en la matèria, però a Catalunya no hi ha
serveis d'estudis que puguin vertebrar
idees fortes en aquest debat. Amb el
nivell de renda actual de l'economia
catalana i per molt que les grans empre-
ses i institucions financeres tinguin les
seus socials a Madrid o per més que una
part dels nostres  impostos se’n vagin pel
drenatge fiscal, Catalunya ha de deixar
de pensar només en si mateixa o en les
seves relacions amb Madrid i s’ha de
preocupar molt més respecte dels grans
paràmetres que condicionen el nostre
entorn actual: Europa i el Món des d’una
perspectiva catalana. A mitjan dels anys
setanta vaig ésser director de l’Institut
d’Economia Americana que els anys
trenta van crear homes de la Lliga
(Cambó, Vehils,Vandellós) per estudiar
els països hispanòfons tenint en compte
els interessos del sector editorial català.
Ara ens mirem massa el melic i no sur-
ten iniciatives interessades en crear fun-
dacions i grups d'estudi per donar
consistència científica  a l’estudi del nos-
tre posicionament al Món i a Europa i
per participar als debats internacionals
en la matèria. Només un parell d’ONG
tenen  recursos i connexions interna-
cionals per participar en aquestes dis-
cussions i això és molt poc. He trobat a
professors catalans en universitats
estrangeres i professors de les nostres
universitats a debats organitzats a l’es-
tranger, però només són esforços indivi-
duals  que no són suficients  per a les
ambicions que hauríem de tenir. És cert
que el poder econòmic no està a Barce-
lona i és l’entorn del poder que crea lob-
bies i grups d’estudi amb capacitat per
analitzar el futur, però el problema és
que ens hem abandonat a un model
d’entorn de vida fàcil i dependent dels
centres de decisió exteriors on els eco-
nomistes i intel·lectuals millor formats no
troben feines adequades i han d’emigrar
a altres latituds mentre ací creem llocs
de treball de poca qualitat  que atreuen
els immigrants d’altres continents, la
qual cosa canvia la base ètnica de la nos-
tra societat i la fa menys inquieta i estu-
diosa sobre el present i el futur.
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La publicació de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (LOPD) ha comportat l’obli-
gació d’adaptar els fitxers que contenen dades
de caràcter personal a la nova regulació esta-
blerta per aquesta Llei i els seus Reglaments
de desenvolupament, responent a les reitera-
des intromissions en la intimitat de les perso-
nes i que ha estat el preu d’assolir els reptes
d’expansió de la Societat de la Informació.
En l’actualitat, una gran part de les empreses
i particulars catalans i espanyols desconeixen
que són posseïdors de dades subjectes a l’a-
plicació de la normativa de Protecció de Dades
de Caràcter Personal i, per tant, susceptibles
de ser sancionats per incompliment d’aquesta.

A continuació s’exposaran de forma resumida
els trets fonamentals d’aquesta normativa així
com els terminis que tot posseïdor de fitxers
de dades de caràcter personal ha de complir
sota l’amenaça de la imposició de sancions que
poden arribar fins els 100 milions de pessetes.

Conceptes bàsics

Què són les dades de caràcter personal?
Són qualsevulla informació relativa a per-
sones físiques identificades o identificables,
en el sentit que aquestes dades permetin
identificar a la persona. 

Què és un fitxer?
És tot conjunt organitzat de dades de caràc-
ter personal amb independència de la forma
de creació, organització o accés a aquest.

Què és tractament de dades?
Són aquelles operacions i procediments
tècnics que permeten la recollida, grava-
ció, modificació, conservació, blocatge i
cancel·lació i cessió de dades.

Quins fitxers es troben subjectes a l’a-
plicació de la LOPD?
Els fitxers que continguin dades de caràc-
ter personal registrats en suport físic i que
els faci susceptibles del seu tractament.

L’exemple més clarificador és la base de
dades necessària per a la confecció de
nòmines d’una empresa o el fitxer de
declaracions de la renda d’una assessoria o
gestoria atès que ambdós contenen dades
de caràcter personal –des del nom i el NIF
fins a dades patrimonials i econòmiques– i
que són susceptibles de tractament
–emmagatzematge, confecció de llistats,
etc. ...– a banda de ser fitxers que comu-
nament es troben a qualsevulla empresa.

Obligacions dels responsables dels fitxers

En relació a les dades

La LOPD estableix en el seu Títol I que les
dades hauran de ser exactes i actualitzades
i es recolliran i tractaran d’acord amb la
finalitat determinada per a la qual s’hagin
obtingut i, un cop aquestes dades hagin
quedat obsoletes, s’hauran de cancel·lar.

El sentit d’aquestes obligacions respon al
fet de l’establiment d’un règim general de
consentiment previ per part de l’afectat, és
a dir, que la persona de qui s’obtinguin
dades haurà de ser informada de la finali-
tat per a la qual es recullen i hi haurà de
donar la conformitat a aquest tractament.

No obstant això, l’obtenció de les dades que
es refereixin a les parts d’una relació laboral,
negocial o administrativa i siguin necessàries
pel manteniment i compliment de les obli-
gacions derivades d’aquesta no requerirà
consentiment de la persona afectada.

En relació als fitxers

Els responsables dels fitxers o del seu
tractament hauran d’implantar les mesures
de seguretat establertes en el Reglament
de Mesures de Seguretat dels Fitxers Auto-
matitzats aprovat pel Reial Decret
994/1999 d’11 de juny i que s’orienten cap
a la restricció i control de l’accés, modifi-
cació, còpia i gestió dels fitxers.

Les mesures que s’han d’establir es dividei-
xen en tres nivells (bàsic, mitjà i alt) segons
la naturalesa de la informació objecte de
tractament així com la necessitat de mante-
nir la confidencialitat i la integritat de les
dades i tenen com a tret fonamental, a banda
dels mitjans tècnics de control d’accés i d’in-
cidències, la redacció d’un document de
seguretat per part del responsable del fitxer.

La persona o l’entitat que tingui la inten-
ció de crear un fitxer de dades de caràcter
personal ho haurà de notificar prèviament
a l’Agència de Protecció de Dades
(www.agenciaprotecciondatos.org) la qual
haurà de resoldre sobre la inscripció del
fitxer en un termini màxim d’un mes des
de la presentació de la sol·licitud.

Les elevades exigències de seguretat reque-
rides ha portat al Govern a reconèixer les
dificultats d’ordre tecnològic per implantar
les mesures de seguretat de nivell alt, ajor-
nant el termini d’implantació d’aquestes fins
el 26 de juny de 2002 tot esperant que
aquest fet no torni a succeir atesa la impos-
sibilitat dels empresaris a l’hora d’implantar
unes mesures tècnicament inviables.

Calendari d’aplicació de la LOPD

La Disposició Addicional Primera de la
LOPD estableix que els fitxers i tracta-
ments automatizats inscrits o no en el
Registre General de Protecció de Dades
hauran d’adaptar-se als requeriments de la
Llei i comunicar-se a l’Agència de Protec-
ció de Dades abans del termini que fina-
litza el 14 de juny de 2002.

Els fitxers i tractaments no automaitzats ins-
crits o no en el Registre General de Protec-
ció de Dades hauran d’adaptar-se als
requeriments de la Llei i comunicar-se a
l’Agència de Protecció de Dades abans del
termini que finalitza el 24 d’octubre de 2007.

D’acord amb el previst a la Disposició Tran-
sitòria Única del Reial Decret 994/1999 els
responsables dels fitxers ja haurien d’haver
establert les mesures de seguretat de nivell
bàsic i mig contemplades en el Reglament. 

Conclusió

La generalització de bases de dades perso-
nals en tots els àmbits professionals i empre-
sarials comportarà l’adequació d’aquestes a
la normativa estudiada dins el calendari pre-
vist, per la qual cosa es prioritari posar-se en
contacte amb els proveïdors o personal
informàtic per tal d’identificar els fitxers,
aplicar les mesures de seguretat que perto-
quin i comunicar la seva existència a l’Agèn-
cia de Protecció de Dades.

Albert Burgués
Advocat de Millet Guillén Bécares

Al vostre servei

Noticiari jurídic
La regulació de la protecció de dades 
de caràcter personal i la seva incidència 
en l’empresa
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Recull 
Legislatiu Fiscal
Recull 
Legislatiu Fiscal
Aquest Recull Legislatiu Fiscal ha estat recopilat i facilitat, per a la seva publicació en l’Informatiu de l’Economista, per CISSPRAXIS.

H A C I E N D A S  L O C A L E S

LEY 7/2001, DE 14 DE MAYO
De modificación de la Ley del Patrimonio 
del Estado, texto articulado aprobado por
Decreto 1022/1964, de 15 de abril 
(B.O.E. 15-05-2001)

REAL DECRETO 659/2001, DE 22 DE JUNIO
Se desarrolla la disposición adicional novena
de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden
social, sobre beneficios fiscales aplicables a
“Salamanca Capital Europea de la Cultura
2002” (B.O.E. 23-06-2001)

I . R . P. F.

REAL DECRETO-LEY 10/2001, DE 1 DE JUNIO
De adopción de medidas de carácter urgente
para paliar los efectos producidos por las llu-
vias persistentes en determinados cultivos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía
(B.O.E. 02-06-2001)

REAL DECRETO 579/2001, DE 1 DE JUNIO
Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por el Real Decreto 214/1999, de 5 de
febrero, en materia de exenciones, rendimien-
tos del trabajo y actividades económicas,
obligación de declarar y retenciones, y el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado por el Real Decreto
326/1999, de 26 de febrero, en materia de
retenciones (B.O.E. 02-06-2001)

ORDEN DE 27 DE ABRIL DE 2001
Se determinan los términos municipales y
núcleos de población a los que son de aplica-
ción las medidas previstas en el Real Decreto-
ley 6/2001, de 6 de abril, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los
daños causados por las lluvias y temporales
acaecidos desde los últimos días de octubre
de 2000 hasta finales del mes de enero de
2001, en las Comunidades Autónomas de
Galicia y Castilla y León (B.O.E. 09-05-2001)

ORDEN DE 27 DE ABRIL DE 2001
Se determinan los términos municipales o núcle-
os de población a los que son de aplicación las
medidas previstas en el Real Decreto-ley 7/2001,
de 6 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por
las lluvias e inundaciones acaecidas durante
los días 21 al 26 de octubre de 2000, en las
provincias de Tarragona, Zaragoza, Teruel, Cas-
tellón, Valencia y Murcia (B.O.E. 09-05-2001)

RESOLUCIÓN DE 27 DE ABRIL DE 2001
Se convierten a euros las escalas de gravamen
de determinados impuestos (B.O.E. 03-05-2001;
c.e. B.O.E. 08-05-2001)

LEY 9/2001, DE 4 DE JUNIO
Se modifica la disposición transitoria sexta de
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, determinados artículos de la
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de
la Competencia, y determinados artículos de
la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
introducción del euro (B.O.E. 05-06-2001)

REAL DECRETO-LEY 12/2001, DE 29 DE JUNIO
Se aprueban medidas fiscales urgentes en mate-
ria de retenciones e ingresos a cuenta del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. 30-06-2001)

REAL DECRETO 613/2001, DE 8 DE JUNIO
Para la mejora y modernización de las estruc-
turas de producción de las explotaciones
agrarias (B.O.E. 09-06-2001)

REAL DECRETO 659/2001, DE 22 DE JUNIO

ORDEN DE 14 DE JUNIO DE 2001
Se reducen para el período impositivo 2000
los índices de rendimiento neto aplicables en
el régimen de estimación objetiva del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas por
las actividades agrícolas y ganaderas afecta-
das por diversas circunstancias excepcionales
(B.O.E. 19-06-2001)

I .  S O C I E D A D E S

LEY 7/2001, DE 14 DE MAYO

ORDEN DE 11 DE MAYO DE 2001
Se aprueban las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las empresas
del sector vitivinícola (B.O.E. 30-05-2001)

LEY 9/2001, DE 4 DE JUNIO

LEY 5/2001, DE 2 DE MAYO, DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
De Fundaciones (B.O.E. 05-06-2001)

REAL DECRETO-LEY 12/2001, DE 29 DE JUNIO

REAL DECRETO 659/2001, DE 22 DE JUNIO

ORDEN DE 11 DE MAYO DE 2001
Se modifican las Normas de Adaptación del
Plan General de Contabilidad a las Empresas
Inmobiliarias (B.O.E. 08-06-2001)

I .  T R A N S M I S I O N E S

LEY 7/2001, DE 14 DE MAYO

REAL DECRETO 659/2001, DE 22 DE JUNIO

I . V . A .

ORDEN DE 24 DE MAYO DE 2001
Se establecen los límites de las franquicias y
exenciones en régimen diplomático, consular
y de Organismos Internacionales a que se
refiere la disposición final primera del Real
Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre
(B.O.E. 26-05-2001)

LEY 9/2001, DE 4 DE JUNIO

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES

LEY 7/2001, DE 23 DE ABRIL
Del Impuesto sobre las Estancias en Empresas
Turísticas de Alojamiento, destinado a la dota-
ción del Fondo para la Mejora de la Activi-
dad Turística y la Preservación del Medio
Ambiente (B.O.E. 25-02-2001)

NUEVAS DISPOSICIONES NOTICIAS AL DIA

Examen de la UE al tratamiento de las subvenciones en el IVA
La aplicación del sistema actual de cálculo de las cuotas del IVA deducibles cuando se reciben subvenciones para
una actividad, que supone minorar la cuotas soportadas en la medida en que se financian mediante subvenciones,
podría ser objeto de modificación si prospera un procedimiento contra España en el marco de la Comisión Europea.
En todo caso hay que tener en cuenta que el esquema de tributación de las subvenciones en el IVA ha sido siem-
pre bastante controvertido debido a los cambios experimentados en la normativa comunitaria en los últimos años,
tanto en su incidencia en el cálculo de la base imponible, como en la aplicación del sistema de deducciones. 

Incremento del IVA de los peajes de autopista
En un plazo no muy lejano ha de adaptarse la actual normativa del IVA a los efectos de aplicar el tipo impositivo gene-
ral del 16% en la utilización de autopistas de peaje, ya que no cabe asimilar la utilización de autopistas con el transpor-
te de viajeros, servicio este último al que le es de aplicación el tipo reducido del 7%. o  En este sentido una sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades ha declarado que España no aplicaba correctamente el tipo de las autopistas.

Propuestas del REAF sobre el IRPF
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) es partidario de la rebaja del tipo de gravamen del Impuesto
sobre la Renta de las personas Físicas, hasta situarse en el 30%, ya que esta es la tendencia fijada en diversos paí-
ses de nuestro entorno económico.
También propugna una reforma del IRPF en el que se plantean como temas de interés especial, la reducción de los
mínimos personal y familiar. En cuanto a los mínimos personales se indica la necesidad de su actualización auto-
mática debido a que no han recogido los efectos de la inflación de los dos últimos años.
El REAF se ha pronunciado igualmente sobre la conveniencia de que en el primer año de compra de una vivien-
da, desaparezca el límite actual en la deducción a practicar, ya que ese periodo coincide con la concurrencia de
numerosos gastos relacionados con el inmueble.

Los descuentos de la nueva LGT
Entre las propuestas previstas para la reforma de la Ley General Tributaria se encuentra la posibilidad de la apli-
cación de determinados descuentos a quienes cumplan con prontitud sus obligaciones tributarias, en los primeros
días de los periodos de liquidación, que se complementaría con penalizaciones por los retrasos a la hora de rea-
lizar el pago, las cuales afectarían tanto a los contribuyentes como a la Administración. 
Los recargos para los contribuyentes serían del 15% con carácter general cuando no se atienda el requerimiento rea-
lizado, situándose en el 10% cuando se realiza en el plazo del requerimiento y en un 5% si se realiza el cumpli-
miento de la obligación tributaria sin requerimiento previo.

Modificaciones de tipos de retención en I.R.P.F. e Impuesto sobre Sociedades
El pasado día 30 de junio de 2001 fue publicado en B.O.E. el Real Decreto-ley 12/2001, de 29 de junio, por el
que se aprueban medidas fiscales urgentes en materia de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas  y del Impuesto sobre Sociedades.
Mediante la referida disposición, se procede a regularizar los tipos de retención e ingreso a cuenta de determina-
das rentas, consecuencia de la anulación de los tipos anteriores por diversas resoluciones del Tribunal Supremo.
Otra consecuencia que se deriva del presente Real Decreto-ley, es la incorporación a las leyes del I.R.P.F y del
Impuesto sobre Sociedades de los tipos de retención modificados, materia que hasta ahora se regulaba en los
reglamentos de desarrollo de las citadas leyes.
Concretando, las modificaciones operadas por el Real Decreto-ley 12/2001 son las siguientes:
– Retención aplicable a las retribuciones percibidas por los administradores y miembros de consejos de administración: 

– Pasa del 40% al 35%.
– Queda regulada en el artículo el artículo 83.1 del Ley 40/1998, de 9 de diciembre del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas y Otras Normas Tributarias.
– Retención aplicable a las rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen, o del con-

sentimiento o autorización para su utilización:
– Pasa del 25% al 20%.
– Queda regulada en el articulo 146.6 de la Ley 43/1995, de 27 de septiembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Los nuevos porcentajes de retención son vigentes desde el día 1 de julio de 2001.

Medidas de apoyo para las Pymes
Para potenciar la creación de pequeñas empresas se va a crear un servicio que realice directamente los trámites
ante diversos organismos (Agencia Tributaria, Seguridad Social, nombre de la empresa, ...), así como facilitar otros
aspectos legales de conocida complejidad.
Se incluye entre las medidas de apoyo a las Pymes la posibilidad de acogerse al sistema de cuenta corriente tri-
butaria y el diferimiento del pago de impuesto durante dos años, acompañado de una simplificación de las obli-
gaciones contables.
En la próxima reforma del IRPF podría aplicarse la compensación de cuotas entre cónyuges que presenten decla-
raciones individuales así como la cumplimentación, con envío al contribuyente de las declaraciones del impuesto,
con el fin de que estos dieran exclusivamente su aprobación o realizasen pequeños ajustes.
En esa reforma se rebajará posiblemente el peso de las rentas del trabajo a través de diversos sistemas, como
puede ser el salario diferido.
En todo caso, y para el próximo año, no está previsto que se produzca un ajuste en la tarifa del impuesto para
corregir los efectos que ha producido la inflación sobre las rentas.

Beneficios fiscales en la futura Ley de Fundaciones y Mecenazgo
La futura Ley de Fundaciones y Mecenazgo, que declarará exentas del Impuesto sobre Sociedades a entidades
sin ánimo de lucro que realicen actividades de asistencia social, sanitaria, cultural educación e investigación y
desarrollo, podría incluir deducciones del 25% en el IRPF y del 35% en el Impuesto sobre Sociedades para aque-
llos que realicen donaciones a este tipo de entidades.
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Aquesta conferència clo-
gué el cicle de les del curs
2000-2001 de la Comissió
d’Economia Financera, i se
celebrà el 19 de juny. Hi

intervingueren tres ponents: el Sr. Jesús
Ibáñez, economista titulat de l’àrea d’Insti-
tucions Financeres del Banc d’Espanya,
que parlà sobre els trets bàsics del Nou
Acord de Basilea; el Sr. Pablo Campos,
soci director d’Oliver, Wyman & Co, que
tractà el tema de la mesura del risc i de la
rendibilitat ajustada al risc en les institu-
cions financeres; i el Sr. Xavier Peyra,
director de Gestió Estratègica del Risc de
“la Caixa”, que comentà la implantació
dels models de gestió del risc de crèdit. El
moderador fou el Sr. Anton Gasol, presi-
dent de la Comissió.

El Sr. Ibáñez començà parlant del Primer
Acord de Basilea, pel qual les entitats
financeres estaven obligades a tenir un
mínim de capital sobre uns determinats
percentatges de grans grups d’actius
(segons el seu grau de risc). El Nou Acord
de Basilea és de gener de 2001, i la versió
final s’espera per a final d’any.

La gran novetat del Nou Acord es concreta
en permetre, a més dels criteris estàndard
de mesura dels riscos, l’establiment, per part
de cada entitat financera, d’un sistema propi
de valoració (IRBA). Essent ella mateixa la
millor coneixedora dels riscos dels seus
actius, és millor si elabora un sistema propi,
basat en estadístiques de les seves dades
històriques, que podrà discriminar millor els
tipus d’actius que consten en el seu balanç,

i per tant donar una mesura del seu risc més
ajustada a la realitat. Així, per exemple, per
al risc de crèdit la pròpia entitat financera
serà capaç de classificar millor els seus deu-
tors, assignar a cada grup una determinada
probabilitat que incorrin en impagament, i
fins i tot d’estimar el percentatge del deute
que s’espera perdre quan es dóna aquesta
circumstància. 

Els bancs centrals s’ocupen d’estudiar i
aprovar els models de les entitats finance-
res sota la seva supervisió.

El Sr. Campos inicià la seva intervenció
justificant la importància del tema de la
mesura del risc: des dels accionistes de les
entitats de crèdit fins a l’entorn regulador
ho reclamen. S’ha desenvolupat tota una
sèrie de models i mètodes per mesurar els
riscos dels actius, i transformar la gestió
dels crèdits, enfocant-la cap a la recerca
de la millor combinació de risc-benefici, i
afectant als processos de negoci i aprova-
ció de crèdits.

El risc que tractà fou el de crèdit, la vola-
tilitat dels beneficis a causa de la variabi-
litat en les taxes d’impagament. Es pot
descriure amb dues mesures: la pèrdua
anticipada (PA, mitjana, o esperança
matemàtica, de les pèrdues per impaga-
ments) i la pèrdua no anticipada (PNA,
que ve a ser la desviació estàndard de la
PA). El nivell de capital econòmic (obtin-
gut de valorar actius i passius a preus de
mercat) que l’entitat necessita per garantir
la seva solvència fins i tot en les pitjors
condicions ve condicionat tant per la PNA

Gestió del risc de crèdit en entitats financeres 

Treballem en grup / Ressenyes d’actes del Col·legi com pel grau de diversificació global de la
cartera creditícia de l’entitat.

El Sr. Campos acabà explicant una nova
mesura de la rendibilitat de les operacions
de les entitats financeres, la rendibilitat
sobre el capital ajustat al risc (RORAC),
que intenta tenir en compte el risc d’a-
questes operacions, per tal que en tin-
guem una mesura homogènia: es resta al
marge net de l’operació -per al capital de
l’entitat financera- la pèrdua esperada, i es
divideix pel capital econòmic requerit per
a cobrir el risc de solvència.

El Sr. Peyra partí del fet que, a més de ser-
vir per complir els requeriments legals, la
implantació del model de gestió del risc de
crèdit també té implicacions en la gestió de
les operacions de les entitats financeres.

Per tal que el model tingui èxit cal que es
dissenyi des d’un punt de vista molt pro-
per al negoci, que la xarxa (dotació de
recursos humans) pugui entendre’l i així
dur-lo a la pràctica, en part gràcies a la
formació específica que ha de rebre.

Ha de servir per a establir una política de
preus (tipus d’interès) adequada per a
cada client i fer una gestió correcta de la
combinació rendibilitat-risc de les opera-
cions, amb una simplicitat de procedi-
ments que facilitin la presa de decisions i
ens permetin concentrar-nos en l’anàlisi
dels aspectes més importants de les ope-
racions. A més, ha de poder determinar la
necessitat de recursos propis, i en l’àmbit
més comercial, ha de servir per detectar
oportunitats de negoci.

La implantació del model passa per dife-
rents fases. En la inicial, s’organitza un
equip específic de gent que ho promogui,
i se’l dota de recursos materials per a dur-
lo a terme. La següent fase consistiria en
aconseguir les fórmules de predicció del
risc dels clients, i en la qual es faria efec-
tiva l’aplicació d’aquest model a la xarxa.

Com veiem, el model de gestió de risc de
crèdit té unes àmplies implicacions sobre
tots els elements de la xarxa, des de la
presa de grans decisions estratègiques fins
al tracte amb el client. 

Ramon Vallés i Fort
Col·laborador de la Comissió d'Economia

Financera

Una versió ampliada de la ressenya
està disponible a l’apartat de la Comis-
sió d’Economia Financera de la pàgina
web del Col·legi
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El dia 14 de juny el FÒRUM
D’ECONOMISTES EN MER-
CATS FINANCERS va orga-
nitzar una nova trobada. El
tema tractat aquesta vega-

da va ser el de les “FIM”. Els ponents con-
vidats van ser dos experts en la matèria:
George Lo, Chief  Strategist Investment
Policy de Lloyds TSB Bank, i Albert Rivillo,
president conseller delegat de Bankpime
S.G.I.I.C. Vam comptar amb l’assistència
d’economistes rellevants dins de les dife-
rents vessants del món financer i de desta-
cats periodistes econòmics.

El Sr. Rivillo va iniciar la seva exposició
indicant l’important creixement que han
registrat els Fons d’Inversió en l’última
dècada. De manera que d’un patrimoni
d’1 bilió de pessetes l’any 1990, s’ha pas-
sat a 30 bilions, i mentre que l’any 1990
representaven un 2% de l’estalvi familiar,
al 2000 significaven un 15%. El número
actual de partícips és de 7,6 milions i el
número de societats gestores és de 175,
de les quals 51 són estrangeres. La raó
d’aquest boom està en la forta davallada
enregistrada pels tipus d’interès en aquest
període. 

Si bé, si comparem la situació d’Espanya
amb Itàlia veiem que el patrimoni dels
Fons d’Inversió l’any 1990 representava un
3% del PIB, mentre que als Estats Units ja
significaven un 20% del seu PIB. Deu anys
desprès la situació ha canviat: a Espanya
representen el 33%, a Itàlia el 41% i a EUA
el 80%. Dels països europeus tenim que
ressaltar el cas de França, on el patrimoni
de les Institucions d’Inversió Col·lectiva
representa un 55,5% del seu PIB.

Cal destacar, també, que si analitzem la
composició de l’estalvi de les famílies en
els últims deu anys la inversió directa en
renda variable ha passat del 12,4% al
31,2% i les assegurances han passat de
representar un 3,4% de l’estalvi al 7,4%.
Els Fons de Pensions s’han incrementat i
han passat d’un 3,3% a un 4,2%. En sentit
contrari, els dipòsits bancaris han passat
d’un 61,2% a un 36,4% i la inversió direc-
ta en renda fixa ha disminuït d’un 7,1% a
un 2,1%.

La composició bàsica dels Fons a Espanya és:

FIAMM 17%

RENDA FIXA 24%

MIXTES 24%

RENDA VARIABLE 35%

Si analitzem el patrimoni de les diferents
categories de Fons de Renda Variable, Mix-
tes i de Renda Fixa, al final de l’any 2000,
observem que sobresurten els Garantits
(14,4%) i els de Renda Variable Internacional
(13,8%) mentre que els de Renda Variable
Domèstica signifiquen tan sols un 4,3% del
total. Contràriament, els Mixtes Nacionals i
els de Renda Fixa Nacional són els que
tenen més importància, amb un 15,8% i un
15,5% respectivament, mentre que els Inter-
nacionals Mixtes i de Renda Fixa represen-
ten un 7,4%  i un 1,2% respectivament. No
podem oblidar els Garantits de Renda Fixa
amb un 9,4% i els FIAMM amb un 18,2%.
Aquestes dades mostren el grau de diversifi-
cació de les inversions realitzades en Fons
d’Inversió, en funció de les característiques
de la conjuntura econòmica actual.

Per acabar la magnífica exposició sobre la
situació actual dels Fons d’Inversió a
Espanya, el Sr. Rivillo va assenyalar que si
comparem les dades anteriors amb les
europees i americanes veiem que el patri-
moni de les Institucions d’Inversió Col·lec-
tiva en Fons de Renda Variable és més
important a Europa (48%) i a Estats Units
(60%) que en el cas espanyol (35%).
A continuació el Sr. Lo es va centrar en la

política d’inversions del Lloyds i en la
importància de la diversificació. La diversi-
ficació la practiquen mitjançant una política
d’inversions “Multifons”, és a dir invertint
tant en Fons de: Renda Variable, Renda
Fixa, Mixtes, com en Fons especialitzats per
Regions, Països, Sectors i Monedes.

El perfil de l’inversor serà el que ens indi-
carà la combinació de Fons òptim. Per
determinar el perfil tindrem en compte les
monedes (euro, dòlar, lliura esterlina i
franc suís) i el nivell de tolerància del risc.
D’acord amb aquest últim paràmetre les
carteres es classifiquen en:

Molt conservadores

Conservadores

Equilibrades

Dinàmiques

Molt dinàmiques

Evidentment, el contingut d’accions en
cadascuna de les carteres indicades s’in-
crementarà en augmentar-se el risc. En
conseqüència, es defineix un “benchmark”
específic per a cada tipus de cartera. 

A continuació el Sr. Lo va fer una excel·lent
exposició de la situació del mercat ame-
ricà, europeu i japonès.

En relació a l’economia americana va dir
que el mercat està infravalorant la magnitud
del problema, per tant cal sobreponderar
els bons i l’efectiu enfront de les accions.
Va analitzar l’evolució dels diferents indica-
dors econòmics que condueixen a aquesta
important davallada del creixement del PIB
americà.  Així com la velocitat i la magni-
tud de la caiguda dels indicadors econòmics
més rellevants. Fets que també es reflectei-
xen en l’índex de confiança del consumidor. 

Pel que fa relació a l’euro es va mostrar opti-
mista, encara que va assenyalar que el pro-
blema dels països europeus és que no poden
treballar junts per arreglar les seves econo-
mies i incrementar la seva productivitat. Euro-
pa ha de reduir la rigidesa dels seus mercats

Fons d’inversió mobiliari: presen i futur



laborals i ha de fer reformes estructurals
importants per incrementar la productivitat.

La  major productivitat de l’economia america-
na i l’alta rendibilitat de les accions americanes
han atret l’entrada de capitals als Estats Units
i aquesta és la raó de la fortalesa del dòlar.

També va indicar que si estudiem el PER
del mercat borsari americà amb el nivell
de rendibilitat dels bons, observem que el
mercat està raonablement valorat. En
canvi, si la valoració la fem per la fórmula
del descompte dels dividends, el resultat és
que el mercat està infravalorat en un 25%.

De Japó comenta que està començant a
despertar després d’un malson encara
que cal tenir compte amb la recessió
econòmica. Explica que la despesa fiscal
i la política de baixos tipus d’interès no
han estat la solució als seus problemes.

En últim lloc, va parlar de la tendència de
les Institucions d’Inversió Col·lectiva en
general i en particular la que ell repre-
sentava, a donar un millor valor afegit en
els serveis i una transparència més gran
tant en rendiments com a comissions.

Montserrat Casanovas
Secretària de la Junta de Govern

i coordinadora del Fòrum
Catedràtica d’Economia Financera

Aquest acte, organitzat per
Economistes Auditors de
Catalunya, Secció del REA
a Catalunya el passat 26 de
juny, va anar a càrrec del

Sr. Tomás Tomeo Foncuberta, soci funda-
dor del Grup Heptium, grup d’empreses a
nivell internacional de consultoria en e-
business, i el va moderar el Sr. Carlos Puig
de Travy, membre del Comitè de Normes
i Procediments del REA.

La conferència es va centrar en una intro-
ducció a l’e-business, els ERP, Intranet i
tracking i seguretat.

En la introducció de l’e-business, el
Sr.Tomeo va destacar la importància que
tenen les noves tecnologies aplicades a la
xarxa per millorar el rendiment de les
diferents organitzacions en àmbits com la
gestió del valor (inversions), gestió del
coneixement (Intranet- recursos interns),
comerç electrònic, e-procurement i gestió
dels processos (ERP).

Respecte la Intranet, Internet interna dins
d’una empresa, va fer especial èmfasi en
el seu potent sistema de comunicació que
comporta la millora de la relació amb
proveïdors, clients i auditors, sobretot en

el fet que a través d’un password i login
específic es puguin “penjar” documents
de l’ERP perquè els auditors realitzin
d’una manera més àgil i eficient les pro-
ves de compliment i substantives que
procedeixin. 

Quant al tracking i seguretat, va fer men-
ció especial a la importància de paquets
en entorn web que permetran el segui-
ment de les transaccions i controls on-
line.

En especial, va comentar que les bases de
dades i els sistemes ERP enllacen amb
l’entorn web obtenint informació dels
productes, preus, inventaris etc.., i que els
auditors hauran de demanar aquesta
informació per cerciorar la imatge fidel
dels comptes en el canal on-line. 

Al final de la ponència es van debatre
temes relacionats amb la millor eficiència
que tindria l’auditor utilitzant les noves
tecnologies, si variarien les eines de l’au-
ditor amb les noves tecnologies i la rela-
ció entre client i auditor respecte de
l’accés d’informació directa.

Auditoria en l’entorn e-business 

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

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

de Catalunya

Visat d’autentificació col·legial
Són molts els economistes que, independentment de la seva
especialitat professional, es dirigeixen a la secretaria del Col·legi
per tal de sol·licitar una acreditació com a economista en el
moment de presentar els seus informes.
Aquests Visats d’Autentificació Col·legial, personalitzat per a
cadascun dels col·legiats que ho desitgin, serveixen per acreditar
la identificació del professional, controlar la seva titulació i
col·legiació, així com indicar la seva habilitació per al treball pro-
fessional de que es tracti i, es podran utilitzar per a qualsevol
tipus d’informe que un economista pugui realitzar (sanitari, medi
ambient, urbanisme, màrqueting, viabilitat d’empreses, fiscal,...).

Per a més informació i comandes 
truqueu a la Secretaria del Col·legi.
Tel. 93 416 16 04, Fax 93 416 00 61



Pàg. 26 Informatiu de l’economista núm. 80

12 de juny

Tertúlia sobre el tema Noves eines de
gestió en un entorn de nova econo-
mia, organitzada per la Comissió d’Asses-
sors en la Creació d’Empreses. 

13 de juny

Tertúlia, organitzada per la Comissió d’E-
conomia Territorial i Urbana, sobre Cen-
tre Direccional de Cerdanyola d’un
milió vuit-cents metres quadrats: una
operació complement del Poble Nou
22@?, a càrrec del Sr. Joaquim Clusa, i que
va comptar amb la participació del Sr.
Jordi Fortet, vicepresident de la Comissió.

Curs, organitzat per l’Aula d’Economia,
sobre Nous productes d’enginyeria
financera, impartit pel Sr. Eloy Fontecha,
responsable de Nous Productes Àrea de
Mercat del BBVA, i pel Sr. Alfonso García,
responsable de Distribució d’Espanya
Àrea de Mercat del BBVA.

14 de juny

Dinar-col·loqui sobre Fons d’inversió
mobiliari: present i futur, amb la parti-
cipació del Sr. George Lo, chief strategist
investments policy de Lloyds TSB Bank, i
del Sr. Albert Rivillo, president conseller
delegat de Bankpime SGOIIC, la coordi-
nadora de l’acte va ser la Dra. Montserrat
Casanovas, catedràtica d’Economia Finan-
cera. L’acte va estar organitzat pel Fòrum
Economistes en Mercats Financers (més
informació a l’apartat de Ressenyes d’ac-
tes del Col·legi, pàgina 22). 

18 de juny

Conferència sobre L’economia catalana
a mitjan del 2001, amb la participació
del Sr. Víctor Fabregat, del Sr. Àngel Her-
mosilla, del Sr. Joan Miquel Hernández,
de la Sra. Mercè Jou, del Sr. Joan Lúria, de
la Sra. Teresa Ollé, del Sr. Rafael Romero
i del Sr. Artur Saurí, va estar moderada pel
Sr. Jordi Goula. Aquest acte va estar orga-
nitzat pel Club de Conjuntura. 

19 de juny

Conferència sobre Gestió del risc de
crèdit en entitats financeres, a càrrec
del Sr. Jesús Ibáñez, titulat del Servei
d’Estudis d’Institucions financeres del
Banc d’Espanya, del Sr. Pablo Campos,
soci director d’Oliver Wyman & Com-
pany, i del Sr. Xavier Peyra, director de
Gestió estratègica del risc de “la Caixa”.
Aquest acte, organitzat per la Comissió
d’Economia Financera, va estar moderat
pel Sr. Anton Gasol, president de la
Comissió (més informació a l’apartat de
Ressenyes d’actes del Col·legi, pàgina 20).

22 de juny

Curs, organitzat per l’Aula d’Economia,
sobre L’e-marketing i l’e-commerce.
Les tècniques de fidelització, a càrrec
del Sr. Ricardo Bonastre, consultor en e-
business; del Sr. Alexandre Esplugues,
director de Desenvolupament de Lotst
Boys Interactive Spain; del Sr. Eduardo
Guardino, economista i informàtic, presi-
dent d’Infonetcom i professor de diversos
màsters universitaris; i del Sr. Pere Nonell,
professor d’e-business IDEC, Universitat
Pompeu Fabra i president de Reingex.

26 de juny

Conferència sobre Auditoria en l’entorn e-
business, a càrrec del Sr. Tomàs Tomeo,
de la Consultoria Deusto Investigació, i
organitzada per Economistes Auditors de
Catalunya, Secció del REA a Catalunya
(més informació a l’apartat de Ressenyes
d’actes del Col·legi, pàgina 24). 

2 de juliol

Conferència sobre Contingut del Projec-
te de Llei d’urbanisme a Catalunya,
amb la participació del Sr. Pere Caralps,
responsable de Sostenibilitat Urbana de la
Secretaria per a les Actuacions Concerta-
des, l’Urbanisme i l’Habitatge (Conselleria
de PT i OP de la Generalitat). Acte orga-
nitzat per la Comissió d’Economia Territo-
rial i Urbana i que va moderar el Sr. Joan
Ràfols, president de la Comissió. 

Crònica d’activitats realitzades

Treballem en grup / Crònica



3 de juliol

Inici del seminari sobre Costos dels ser-
veis públics obligatoris, les taxes i els
preus públics, a càrrec del Sr. Francesc
Carulla, economista, interventor –tresorer
d’Administració Local, Ajuntament de
Sant Cugat i professor associat d’Econo-
mia a la UPF. Seminari organitzat per
l’Aula d’Economia, dins del programa
Aula d’Administració Pública.

4 juliol

Conferència sobre Experiències pràcti-
ques de gestió del coneixement a les
Administracions, a càrrec del Sr. Luis

Angel Fernández Hermana, director
d’En.Red.Ando, i dels Srs. Lluís Bernabé i
José Antonio Ortega de Cap Gemini Ernst
& Young. Acte organitzat pel Grup de
Treball d’Economia del Coneixement i
presentat pel Sr. Jordi Marín, membre del
Grup de Treball. 

Conferència sobre Economia catala-
na: anem bé?, a càrrec del Sr. Jordi
Gual, economista catedràtic i director
del Departament d’Economia a l’IES i
doctor en Economia per la Universitat
de Califòrnia Berkeley, i presentada
pel Sr. Jordi Conejos, degà del Col·legi,
a la seu del Col·legi d'Economistes de
Catalunya a Lleida. L’acte es va cloure
amb el sopar anual dels col·legiats de
Lleida. 

Seminari sobre Sistemes d’informació:
una necessitat per al control de ges-
tió. Un estudi pràctic de les aplica-
cions informàtiques més emprades,
a càrrec del Sr. Jordi Marín, economista,
comissionat Societat de la Informació i el
Coneixement de l’Ajuntament de Mataró,
director general de la Fundació Tec-
noC@ampus gerent EUPMT; i del Sr.
Joan Soler, cap de l’Àrea de Via Pública

de l’Ajuntament de Mataró. Seminari
organitzat per l’Aula d’Economia, dins
del programa Aula d’Administració
Pública 

6 de juliol

Curs sobre L’empresa virtual. Les noves
estructures organitzatives de l’empre-
sa en la Nova Economia, impartit per la
Sra. Tania Álvarez, llicenciada en Admi-
nistració d’Empreses, doctorant UPC, pel
Sr. Félix Cuesta, soci director de Global
Consult, pel Sr. Javier Maldonado, e-com-
merce, project manager Picking Pack, i
pel Sr. Josep M. Viedma. Curs organitzat
per l’Aula d’Economia.

17 de juliol

Seminari organitzat per l’Aula d’Economia,
dins del programa Aula d’Administració
Pública, sobre La gestió de la qualitat
total a través de l’anàlisi dels resultats
de les experiències pràctiques d’aplica-
ció, impartit pel Sr. Albert Galofré, consul-
tor d’Organització.

QUALI MEDIC - CIRURGIA
REFRACTIVA PER A MEMBRES DEL
COL·LEGI D’ECONOMISTES

QUALI MEDIC, companyia

que gestiona serveis

mèdics per a col·lectius, li

pot donar una bona notícia:

avui, gràcies a la cirurgia

làser i a l'innovador sistema

QUALI MEDIC, vostè podrà

acomiadar-se definitiva-

ment de les seves ulleres o

lents de contacte.

La cirurgia refractiva
oftalmològica làser utilitza
tecnología punta per a
corregir els següents tipus
d'alteracions:

MIOPIA, fins a 13 diòptries 
aproximadament.
HIPERMETROPIA, fins a 7
diòptries aproximadament.
ASTIGMATISMO, fins a 5
diòptries aproximadament.

El làser és una tecnologia
punta que aporta avantatges,
ja que la intervenció es
realitza sense hospitalització
i només dura 7 minuts. Una
vegada acabada la cirurgia, el
pacient està capacitat per
abandonar la sala d'opera-
cions pel seu propi peu, la
seva recuperació és
immediata: recobra el 80%
de la visió normal en 24 hores
i arriba al 100% en el decurs
d'una setmana.

Preu primera visita:

3.000 Ptes. En la qual es
realitzaran les proves
pertinents (revisió oftalmo-
lògica, paquimetria, control
diòptries...).
Preu intervenció:

170.000 Ptes. per cada ull.

En la qual s'inclouen visites
postoperatòries, retocs,
controls, etc. I a més a més
tindrà la possibilitad de
finançament de 6 mesos
a 3 anys.

Sense l’acord de QUALI
MEDIC la mateixa intervenció
tindria un cost d’unes
250.000 ptes. per cada ull.

QUALI MEDIC us enviarà la
Targeta QM, la Guia de
Serveis Mèdics i us concertarà
dia i hora de primera visita.
L’oferta és extensible a
familiars.

Trïi entre els millors especialistes a Barcelona Madrid Valladolid Saragossa Salamanca Oviedo Santander València

Atenció al client:

 902 15 89 40
qualimedic@qualimedic.net
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Les Comissions i Grups de Treball tenen
per finalitat l'anàlisi de les diferents pro-
blemàtiques professionals en cada una de
les diferents vessants i la coordinació dels
col·legiats que realitzen la seva activitat
en cadascuna d'aquestes especialitats.
Estan integrades pels col·legiats que s'hi
hagin inscrit.

També, les Comissions i Grups de Treball
tenen atribuïda l'organització de conferèn-
cies, actes de divulgació i activitats de for-
mació i reciclatge.

Es reuneixen sempre prèvia convocatòria
per mitjà de l’Agenda Mensual. Hi ha
dos tipus de reunions, les de coordinació,
en què es programen les activitats que
duu a terme la Comissió, i les sessions
temàtiques, en què es discuteix un tema o
aspecte concret que afecta l'activitat prò-
pia de la Comissió.

La inscripció a aquestes Comissions està
oberta a tots els col·legiats que hi estiguin
interessats. Per inscriure's només cal
posar-se en contacte amb la Secretaria del
Col·legi.

Amb el canvi de Junta de Govern moltes
comissions de treball han renovat els seus
càrrecs i han variat i actualitzat els seus
plantejaments per al proper curs acadèmic.

És  per  això  que  et  preguem  que,  en
el  cas que estiguis potencialment interes-
sat en participar en les activitats d’una o
vàries de les comissions de treball o, si més
no, rebre regularment informació sobre
aquestes, ens facis arribar la fitxa adjunta
degudament emplenada per a cada una de
les comissions a què desitgis apuntar-te
amb les teves adreces postal i electrònica.
No fa res que ja hi estiguis apuntat.

Addicionalment i per programar més ade-
quadament les activitats futures de la
Comissió  seria,  així  mateix,  útil  conèi-
xer  l’àmbit  de la teva activitat professio-
nal i els temes que, dins l’àmbit de la
Comissió que hagis triat, consideres de
més interès per a tu.

T’oferim a continuació un breu escrit de
cada una de les comissions de treball, què
pensen fer i quines són les seves princi-
pals finalitats.

President: Sr. Miguel Antonio Pérez

Secretari: Sr. Lluís Burgués

Vicepresident: Sr. Manel Vilar

Tresorer: Sr. David Massana

El Registre d’Economistes Auditors és un
organisme creat pel “Consejo General de
Colegios de Economistas de España” que
agrupa i representa els interessos d’un
dels més importants col·lectius de profes-
sionals dedicats a l’auditoria de comptes.

La marca o distinció que volem que tin-
gui aquesta Corporació d’auditors podem
analitzar-la des de dos punts de vista
diferents:

Sentiment professional de vinculació
a la resta d’economistes:
Un tret fonamental dels membres del
REA és aquesta vinculació especial dels
seus membres amb el conjunt dels eco-
nomistes. El fet de ser auditors no és
quelcom que ens separi de la resta d’e-
conomistes sinó un fet diferencial i addi-
cional a la nostra professió, que ens
comporta unes especials responsabilitats,
necessitats de formació i atribucions
legals específiques.

Voluntat i auto exigència d’uns elevats
estàndards de qualitat
La nostra distinció ha de ser, a més, la
d’una especial exigència de qualitat en la
realització dels treballs per part dels seus
membres. Així el Registre d’Economistes
Auditors té com a repte oferir a la Socie-
tat un compromís de tota la nostra orga-
nització per garantir el compliment per
part de tots els membres del REA, d’uns
elevats estàndards de qualitat.

Aquesta garantia podem donar-la per tres
vies fonamentals:
• Oferint als membres del REA la forma-

ció específica necessària pel dur a terme
amb rigor els seus treballs

• Donant-los-hi el servei d’assistència tèc-
nica necessari per poder ajudar-los en
aquells aspectes que ho necessitin

• I finalment aplicant un estricte Control
de Qualitat als treballs que hagin fet.

Comissions i grups de treball

Comissió grup de treball:...........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Nom:..............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ Núm. col·legiat:......................................................

Adreça electrònica: .........................................................................................................................................................................................

Telèfon: ............................................................................................. Activitat professional:...............................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Temes d’interès professional i/o personal en l’àmbit de la comissió triada:...........................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

CA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de Catalunya
Secció del REA a Catalunya

CA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de Catalunya
Secció del REA a Catalunya

CA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Treballem en grup / Ressenyes d’actes del Col·legi
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L’objectiu fonamental dels Economistes
Auditors de Catalunya, Secció del REA a
Catalunya és doble: 
En primer lloc el d’apropar tota l’or-
ganització i els serveis que aquesta
dóna, als economistes-auditors de Cata-
lunya. En aquest sentit procurem aprofitar
tots els recursos i productes que institu-
cionalment el REA ens ofereix (publica-
cions, cursos a distància, servei tècnic,
control de qualitat, etc.) però també orga-
nitzem sessions a totes les nostres seus
per oferir als nostres membres la formació
i l’assistència que puguin necessitar.

En segon lloc el de fer sentir la nostra
veu en el si de l’organització. La Secció
del REA de Catalunya vol tenir una presèn-
cia activa en tots els consells directius,
comitès, assemblees, etc. Volem que la
nostra opinió i posició sigui tinguda en
compte, d’acord amb la importància quan-
titativa i qualitativa del nostre col·lectiu. En
aquests moments podem dir amb orgull
que Catalunya està dignament representa-
da dins del REA ja que no sols el president
del REA d’Espanya és membre del nostre
Col·legi, sinó que, a més, tenim membres
dins dels principals comitès tècnics.

El nostre programa d’actuacions per als
propers mesos és la següent:

1.- Control de Qualitat
En aquest moment l’objectiu prioritari
de tota la nostra organització és la difu-
sió i realització de la normativa esta-
blerta en relació al control de
qualitat. Ha estat ja el tema estrella dins
la darrera marató d’auditoria i conti-
nuarà sent una qüestió fonamental en el
proper futur.

2.- Organització de sessions de formació
La nostra activitat professional està perma-
nentment subjecta a les novetats derivades
tant de l’emissió de noves normes tècni-
ques com de la reglamentació legal a nivell
espanyol i comunitari. A més la globalitza-
ció i modernització de l’economia fa que
haguem d’estar atents també a les normati-
ves establertes fora de la nostra estricta
àrea d’influència, en especial els Estats
Units, i a temes col·laterals a la nostra acti-
vitat (informàtica, Internet, e-business, etc.)
Tenim previstes sessions formatives per
ajudar als nostres membres a mantenir-se
al dia en tots aquests temes, en concret:
• Auditoria en l’entorn e-business
• Informacions disponibles a Internet

pels auditors
• Evolució dels informes d’auditoria als EUA.
• Recomanacions Tècniques del REA.
• Noves normes tècniques
• Estudi i resolució de determinats casos

pràctics
• Etc.

3.- Revisió d’esborranys de noves nor-
mes tècniques
En relació a l’objectiu de fer sentir la nos-
tra opinió i posició al Consell directiu i als
comitès tècnics, una altra de les nostres
tasques és la d’informar als òrgans com-
petents del nostre punt de vista en relació
als projectes de normes tècniques, abans
que aquests siguin enviats a l’ICAC.

4.- Noves proves d’accés al ROAC
Finalment en aquest moment des de la Sec-
ció del REA de Catalunya donem suport
tècnic i burocràtic a totes aquelles persones
que vulguin realitzar les proves d’accés al
ROAC, havent fet els cursos de preparació
a través de la nostra organització.

President: Sr. Joan B. Casas

Vicepresident: Sr. Àngel García

Responsables d’organització de Dijous 
d’Economia de la Salut: Dr. Xavier Ruiz

Responsable dels actes del XXè aniversari:
Sr. Ivan Planas

Aquesta Comissió és interdisciplinària i hi
participen no només els economistes sinó
també altres professionals relacionats
amb l'economia de la salut (metges,
advocats...). Es reuneix el primer dijous
de cada mes, dins de Dijous d’Econo-
mia de la Salut per tal de debatre, entre
els assistents, temes del seu interès a par-
tir de l’exposició d’un conferenciant.

Enguany la Comissió celebrà el seu XXè
aniversari de constitució amb tot un seguit
d’actes:

13 DE SETEMBRE
Problemes ètics en Economia de la Salut
Vicens Ortun, economista i professor de la
Universitat Pompeu Fabra
Jaume Terribas, economista, Institut Borja
de Bioètica

27 DE SETEMBRE
Formació en Economia de la Salut
Carlos Murillo, economista i professor
de la Universitat Pompeu Fabra
Josep Fité, economista, CHC Consultoria i
Gestió SA 

OCTUBRE
En el Col·legi de Metges “Implicacions
econòmiques del Codi Deontològic
Mèdic”
Aquest acte és fruit de l’acord arribat amb el
Col·legi de Metges per tal d’organitzar conjun-
tament 3 sessions a l’any sobre diferent temà-
tica relacionada amb l’economia de la salut
amb la finalitat d’apropar les dues disciplines.
La primera sessió prendrà com a punt de
partida el document elaborat per la Comis-
sió d’Economia de la Salut i coordinat pel
Sr. Joan Rovira. “Implicacions econòmi-
ques del Codi Deontològic Mèdic”

Comissió d’Economia 
de la Salut
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10 D’OCTUBRE
Catalunya futur-sanitat.
Coordina el Sr. Xavier Ruiz.
Moderador el Sr. Eugeni Sedano, director
general de Recursos sanitaris de CatSalut

8 DE NOVEMBRE
“XX anys de transferències sanitàries”
Hble. Sr. Ramon Espasa, Hble. Sr. Josep
Laporte, Hble. Sr. Xavier Trias, Hble. Sr.
Eduard Rius.

Sopar commemoratiu del XXè aniver-
sari de la Comissió d’Economia de la
Salut, al Círculo Ecuestre

President: Sr. Oriol Amat

Vicepresident: Sr. Carlos Vivas

Secretària: Sra. Pilar Soldevila

Aquesta Comissió té per objectiu impulsar
el coneixement de les diferents tècniques
que la comptabilitat ofereix per als diferents
sectors econòmics. Dins la pròpia Comissió
hi estan representades la comptabilitat
financera i la comptabilitat de gestió, tant
per entitats lucratives com per entitats sense
ànim de lucre, i la comptabilitat pública.

La Comissió treballa a nivell intern realit-
zant reunions mensuals en què es decideix
el programa d’actuacions a realitzar.

Les activitats a fer se centren per una
banda, en l’organització de seminaris i

xerrades de forma periòdica (en general
una activitat al mes) en què es pretén actua-
litzar els coneixements en comptabilitat i
difondre les novetats tècniques, normatives
i de gestió que van apareixent a nivell
nacional i internacional. D’altra banda,
també realitza Documents tècnics1 que se
centren en temàtiques concretes amb l’ob-
jectiu de divulgar metodologies pràctiques
d’implantació de les eines de gestió en què
la comptabilitat hi participa. En aquest sen-
tit, la Comissió ha signat un conveni amb
AECA en què es fa de forma conjunta docu-
ments metodològics amb la comissió d’a-
questa entitat de comptabilitat de gestió.
Fins la data, ha realitzat el Document sobre
“Indicadors de gestió per a Entitats Públi-
ques” (1999), i aquest darrer any, el Docu-
ment de “Comptabilitat de gestió per a
Entitats sense ànim de lucre” que es publi-
carà en el darrer semestre d’aquest any. 

Des de la Comissió s’ha creat també una
base de dades que penja de la web del
Col·legi en què es recull un fons bibliogrà-
fic de diferents temes d’interès, i que es va
actualitzant de forma periòdica.

S’ha signat un conveni amb la Fundació Pi i
Suñer amb la qual es realitzen activitats con-
juntes per tal de potenciar la comptabilitat
de gestió a nivell de l’administració, i en
aquest cas sobretot de l’administració local.

(1) Document 1: Aplicació pràctica dels indica-
dors de gestió a la valoració d’alguns dels
serveis municipals obligatoris.
Document 2: L’aplicabilitat de tècniques
d’anàlisi de dades pel quadre de comanda-
ment integral.
Document 3: El control de les subvencions
públiques: noves tendències

President: Sr. Anton Gasol

Vicepresident: Sr. Xavier Segura

Secretari: Sr. Xavier Ferrer

Aquesta Comissió es configura com un fòrum
obert i plural de trobada dels col·legiats amb
un interès particular en l’economia finance-
ra, entenent aquest concepte en el seu sen-
tit més ampli i amb perspectiva de relació
amb altres disciplines de l’economia.

Hi participen principalment col·legiats rela-
cionats amb l'economia financera des del ves-
sant de l'empresa productiva, les institucions
financeres, l'activitat acadèmica i/o investiga-
dora, el camp de la consultoria i els serveis. 

Les activitats que organitza mensualment
són resultat de les propostes que es plan-
tegen en el si d’aquesta Comissió. De cara
al proper curs s’ha previst la realització de: 
1) Conferències d’experts en temes financers.
2) Taules rodones i debats sobre temes

d’actualitat vinculats al món financer i als
aspectes financers de l’activitat productiva. 

3) Presentacions sobre sistemes de finança-
ment de grans projectes singulars (d’in-
fraestructures, urbanístics, esportius,
culturals, artístics, etc.).

4) Presentació de programes de finança-
ment d’empreses o d’entitats.

5) Reunions d’anàlisi de l’evolució de la
política monetària i de l’entrada en cir-
culació de l’euro.

6) Altres temes d’interès i d’oportunitat que
apareguin o que proposin els mateixos
membres de la Comissió. 

Comissió 
de Comptabilitat

Comissió 
d’Economia Financera
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Presidenta: Sra. Cristina Gil

Vicepresident: Sr. Josep M. Coma

Aquesta Comissió, formada per especialis-
tes tributaris, convoca el seu Comitè Per-
manent en el mes de setembre per
programar els cursos i les sessions que
realitzaran al llarg del curs acadèmic. 

Com en anys anteriors ha previst convo-
car sessions tècniques de temàtica fiscal
cada primer i tercer dimarts de cada mes
durant els mesos d’octubre a desembre i
de gener a maig, que tenen la finalitat
d’informar als col·legiats de totes les nove-
tats fiscals que es produeixen.

En col·laboració amb el REAF s'elaboren
documents adreçats a l'Administració per
tal de defensar els interessos del contri-
buent, i la figura de l’assessor fiscal.

Els membres inscrits a aquesta Comissió
estan habilitats per poder-se adherir indi-
vidualment al Conveni subscrit entre el
Col·legi d'Economistes de Catalunya i l’A-
gencia Estatal d’Administració Tributària
de Catalunya, per a la presentació telemà-
tica d’impostos, la possibilitat de consulta
a la base de dades de consultes tributàries
i altres serveis.

President: Sr. Joan Ràfols

Vicepresident: Sr. Jordi Fortet

Aquesta Comissió abasta un camp molt
ampli de temes, entre d’altres destacarem:
- Planejament urbanístic i industrial.
- Habitatge i la seva planificació.
- Impacte socioeconòmic de diferents
tipus de projectes.
- Implantació de grans equipaments
comercials i les seves repercussions.
- Anàlisi de la legislació més important en
els camps anteriorment esmentats.

La Comissió té dues formes de funciona-
ment: una és mitjançant reunions internes
de la pròpia Comissió, que tenen com a
finalitat discutir projectes, estudis, etc.,
(normalment algun membre de la Comis-
sió presenta el tema, i a continuació sobre
un debat); l’altra forma de funcionament
són els actes oberts a tots els col·legiats, i
que la majoria de vegades consten d’un
ponent, un contraponent i un moderador.

Aquesta Comissió la formen persones que
treballen tant com a professionals lliberals
en el camp de l’urbanisme, com en l’ad-
ministració pública i en altres especialitats
de l’economia.

Dins les propostes per al proper curs,
estan les següents:
– Acte públic sobre els peatges.
– Pla hidrològic.
– Nova llei d’equipaments comercials.
– Mercat de l’habitatge.
– El futur de l’aeroport de Barcelona.
– Pla de l’habitatge.

Presidenta: Sra. Montserrat Casanovas

Vicepresident: Sr. Joan Sardà

Secretari: Sr. José Luis Pérez Santamaria

Aquesta Comissió aplega els titulats dedi-
cats a l'ensenyament de l'Economia i de
l'Economia d'Empresa, en qualsevol de les
seves vessants, amb l'objectiu de facilitar
la relació i l'intercanvi d'experiències, a
més de fomentar el debat sobre la pro-
blemàtica professional en aquesta àrea.

El seu àmbit abasta bàsicament dues àrees
força diferenciades entre si, concretament: 
– la docència universitària de continguts

reglats i la formació de postgrau i/o
adreçada a les empreses

– la docència de matèries de contingut
econòmic a l'ensenyament secundari.

Totes dues àrees estan subjectes en un
futur immediat a canvis i/o propostes que
les afecten substancialment, com ara la
reforma legislativa que prepara l'Adminis-
tració per a les Universitats i la supressió
de les actuals proves de selectivitat, per
esmentar només les més destacades. 

A més hi ha força temes que són objecte
de controvèrsia fa temps en els mitjans de
comunicació: pel que fa al món universi-
tari, l'endogamia, la recerca, la meritocrà-
cia i més recentment la docència; pel que
fa a l'ensenyament secundari, el perfil del
batxillerat, la sortida cap a cicles formatius
superiors, el contingut d'assignatures, la
selecció de l'alumnat cara a l'accés a les
universitats...

Pretenem que en el proper curs acadèmic
la Comissió, de forma certament àgil, ana-
litzi molta d'aquesta problemàtica i faciliti,
si escau, el posicionament del nostre
Col·legi, així com les seves actuacions
prop dels òrgans administratius perti-
nents. Per això cridem a la participació
activa dels membres de la Comissió i ani-
mem a integrar-s'hi a qualsevulla altra
persona que estigui interessada. 

Comissió 
d’Assessors Fiscals

Comissió d’Economia
Territorial i Urbana

Comissió d’Ensenyament
(de l’Economia i de l’Economia d’Empresa)
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President: Sr. Raimon Casanellas
Vicepresident: Sr. Melcior Viloca

Aquesta Comissió es va crear amb l’objec-
tiu de divulgar, conscienciar i crear estat
d’opinió favorable a la participació de l’e-
conomista en la creació d’empreses.

El concepte de creació d’empreses, inclou 

per l’economista la perspectiva d’incidir en
tots aquells esdeveniments empresarials
que suposin planificació, previsió i pressu-
postació, col·laborant en la futura solidesa
de nous projectes amb empreses encara
no existents o en el desenvolupament de
nous projectes en empreses ja existents. 

Durant el curs 200-2001, s’han realitzat cinc
tertúlies sobre diferents temes, introduï-
des cada una d’elles per un ponent mem-
bre de la Comissió. S’ha realitzat, també, un
acte obert a no col·legiats, que va tractar el
tema de la incidència de l’economia social
en la creació d’empreses, i que va comptar
amb força assistència. Finalment s’ha
omplert de contingut la part de la pàgina
web corresponent a la Comissió.

Per a l’exercici 2001-2002, hi haurà un tema
base de totes les activitats que es realitzaran
a l’exercici. Els membres de la Comissió
podran aprofundir en el coneixement del
tema escollit. Es preveu continuïtat en les
Tertúlies amb temes monogràfics. S’organit-
zaran un o dos actes oberts, relacionats
directament amb el tema base de l’exercici.
Està previst organitzar contactes amb altres
col·legis professionals de Catalunya amb
problemàtiques semblants a les de la Comis-
sió. També s’organitzaran contactes amb
altres Col·legis d’Economistes d’Espanya.

President: Sr. Joaquin Trigo

Vicepresident: Sr. Ignasi Farreres

L’objectiu principal d’aquest Grup de Tre-
ball per al curs 2001-2002 és treballar i
treure conclusions sobre el tema de l’A-
tenció a les Persones Dependents (la
seva gestió i finançament).

Presidenta: Sra. Mercè Sala

Coordinador: Sr. Xavier Subirats

Aquest Grup de Treball està format per un
grup interdisciplinar d’economistes, en-
ginyers i altres directius, orientats a la
millora de les seves organitzacions mit-
jançant la gestió del coneixement corpo-
ratiu i l’avaluació del capital intel·lectual.

Els objectius del Grup de Treball es con-
creten en difondre les matèries esmenta-
des, ajudar a implantar eines de gestió del
coneixement a les organitzacions i repre-
sentar el Col·legi en els diferents fòrums
dedicats a aquestes temàtiques.

Per al proper curs acadèmic, hi ha planifi-
cades les següents activitats:
– Experiències pràctiques de gestió del

coneixement a les empreses.
– Eines per a la gestió del coneixement.
– Sessions temàtiques bimensuals i sopars

de treball.
– Participar en la direcció de la Jornada

sobre gestió del coneixement que està
organitzant conjuntament el Col·legi
d’Economistes, l’Associació d’Enginyers
de Catalunya i el Col·legi de Biblioteca-
ris-Documentalistes de Catalunya.

Altres comissions i grups de treball que
iniciaran les seves activitats, o les poten-
ciaran durant aquest curs acadèmic són:

Comissió 
d’Economia del Medi Ambient

President: Sr. Joan Ràfols

Grup de Treball d’Economistes 
en l’Empresa Familiar

Presidenta: Sra. Montserrat Casanovas

Comissió 
TIC

President: Sr. Jordi Gual
Vicepresident: Sr. Josep M. Canals

Comissió 
de Màrqueting

Comissió 
d’Economia Internacional

Comissió d’Assessors
en la Creació d’Empreses

Grup de Treball d’Econo-
mia del Coneixement

Grup de Treball
d’Economia del Benestar

Per això s’ha previst:
1. L’organització de reunions de treball del
Grup permanent d’Economia del Benestar
amb persones representants dels diferents
estaments públics i privats que aportin la
seva visió i opinió de la gestió i finança-
ment de l’atenció a persones dependents,
perquè així el Grup pugui  reflexionar
sobre el tema, elaborar propostes i donar-
les a conèixer a l’opinió pública. Es faria
una reunió cada mes o mes i mig.

Els estaments participants podrien ser:

Sector Públic
Ajuntament de Barcelona.
Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
Associació Catalana de Municipis (ACM)
Conselleria de Benestar Social

Sector Privat
Mutuam
Ramperson
Federació de Mútues de Previsió social
de Catalunya
UNESPA

2. Al final de l’any es podria organitzar
una Jornada a partir del treball realitzat.
– Un altre punt possible seria treballar

sobre el tema d’elaboració d’indicadors
de prestacions de benestar social, amb
col·laboració amb entitats publiques i
privades actives en aquesta temàtica.

Per al proper 2 d’octubre està prevista
una Jornada sobre Noves Tendències
empresarials: L’acció social de les
empreses, amb la finalitat de debatre i
difondre aquesta nova temàtica social i
empresarial. Aquesta Jornada amb un
doble contingut:
– Visió global de la temàtica: Sr. Josep

M. Lozano
– Taula rodona amb experiències pràc-

tiques abastant tres àmbits d’actuació:
– Un exemple pràctic de col·laboració

ONG-empresa: Cares  
– Un exemple pràctic d’una Fundació:

La Fundació Roviralta: Gerardo Sal-
vador (president de la Fundació).

– Un exemple pràctic d’un intermediari
entre les empreses i les ONG: ADECCO 

Aquest acte s’organitzarà conjuntament
amb l’AED (Associació Espanyola de
Directius), i l’APS (Associació per a les
polítiques socials del segle XXI).
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Col·legi d’Economistes
a Lleida

La seu del Col·legi d’Economistes a Lleida
organitza diverses activitats durant l’any
conferències, sessions divulgatives, cur-
sos... sobre temes que són d’interès per al
nostre col·lectiu. L’horari d’atenció als
col·legiats de la seu (Sra. Àngels) és de
17.00 a 20.00 h de dilluns a divendres.

El president de la seu territorial és el Sr.
Jordi Vilalta Miquel, el representant de la
Comissió Rectora del TAP és el Sr. Ramon
Guiu Rius, el Sr. Albert Prado Villareal
és el representant dels Economistes Audi-
tors de Catalunya-Secció del REA a Cata-
lunya, i el Sr. Josep Maria Riu Vila, el
representant de la Ponència Tècnica de la
Comissió d’Urbanisme de Lleida. La seu
del Col·legi a Lleida té un conveni de
col·laboració amb la Delegació de l’AEAT i
amb la Universitat de Lleida.

Per al proper curs acadèmic estan previs-
tes, entre altres, organitzar un curs sobre
Planificació financera amb la col·labora-
ció de Morgan & Stanley, i tot un seguit de
sessions dedicades a: Les mesures econò-
miques dels pressupostos de l’any 2002;
sobre l’IRPF; i Les previsions dels mercats
financers al 2002.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
a les seus territorials
El Col·legi d'Economistes de Catalunya està organitzat territorialment en diverses seus territorials, una per a cada capi-
tal de província de Catalunya: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Aquestes seus tenen com a finalitat l’apropa-
ment de la tasca col·legial als seus membres, així com la potenciació de l’activitat corporativa i el desenvolupament
d’accions de difusió de les diferents vessants i especialitzacions professionals en el seu àmbit territorial.

“Lleida davant de l’euro: 
factors de competitivitat”

Dijous, 15 de novembre de 2001 a les 18 h

a la Facultat de Ciències Econòmiques 
de la Universitat de Lleida

Coordinador: Sr. Pere Enciso, professor de la Universitat de Lleida

Des de l’entrada d’Espanya al Mercat Comú -avui Unió Europea- l’obertura de l’e-
conomia espanyola ha estat molt important. Això ha comportat un augment sig-
nificatiu de la competitivitat entre les empreses (de determinats sectors) dels
diferents països membres.

L’any 2002 serà una data històrica, ja que entra en funcionament una moneda
única per a la majoria dels països membres de la UE. Aquest fet ajudarà a reduir
costos a les empreses exportadores i a les importadores, augmentant la compe-
titivitat, encara més, entre les empreses.

Aquest fet és una bona raó per reflexionar sobre què es pot esperar d’aquest futur
immediat que tenim al davant i quins són els reptes i la problemàtica més pro-
pera que té la societat lleidatana. Els temes poden ser molt amplis i diversos però
ha semblat interessant centrar el debat en tres àmbits, el primer sobre la importàn-
cia de les infraestructures com a element necessari per ajudar a augmentar la com-
petitivitat de les empreses lleidatanes, tema que tractarà l’economista, Sr. Ramon
Morell.

Fem un pas més endavant, i centrem-nos en el món de l’empresa, el segon
repte que té plantejat l’economia lleidatana és la dimensió de les empreses, i
en concret de les cooperatives agràries. Aquí es plantegen dubtes sobre la
dimensió de l’actual xarxa de cooperatives a la província de Lleida i per tant la
pregunta a fer és si és necessari seguir un procés de concentració cooperatiu
per poder concentrar la producció i així competir millor en el mercat interna-
cional i estatal, aquest punt serà tractat per l’assessor del conseller d’Agricultu-
ra, Sr. Jordi Peix.

El tercer, i últim punt que es tractarà, però no menys important, serà el de la
demografia i la immigració quins són els problemes que es produeixen i que
poden sorgir en un futur proper, a càrrec del Sr. Jordi Domingo, professor de
Geografia Humana de la Universitat de Lleida.  

Jornada dels
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El Col·legi d'Economistes de Catalunya a
Girona segueix amb la línia de continuïtat
que va iniciar fa uns quants anys. L’horari
d’atenció als col·legiats de la seu (Sra.
Teresa) és de 16.00 a 20.00 h. de dilluns a
divendres.

El president de la seu territorial és el Sr.
Josep Pujolràs, el representant del TAP
és el Sr. Narcís Bellmàs, el Sr. Esteve
Gibert és el representant dels Economis-
tes Auditors de Catalunya, Secció del REA
a Girona, i el Sr. Xavier Ollé és el repre-
sentant de la Ponència Tècnica de la
Comissió d’Urbanisme de Girona.

Per al proper curs acadèmic s’ha previst
organitzar els cursos més habituals que
són els de fiscal, ja que són els que tenen
més participació per part dels col·legiats.
Tanmateix venim fent un cicle de con-
ferències amb la UdG que té molta parti-
cipació entre els estudiants.
Enguany s’ha inaugurat una nova seu i ja
fa uns mesos que se’n pot gaudir, això ha
donat una millor qualitat quant a serveis
d’infraestructures i més comoditat.

L’acte d’inauguració que va estar presidit
per l’Hble. Sr. Artur Mas, el degà del
Col·legi, Sr. Valentí Pich, l’alcalde de Giro-
na Sr. Joaquim Nadal i el president de la
seu el Sr. Pujolràs, va ser un gran èxit d’as-
sistència i esperem que la participació
dels nostres col·legiats continuï sent igual
o més important.

“La visió dels economistes
sobre l’obra pública”

Dilluns, 19 de novembre de 2001 a les 17 h

a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
de la Universitat de Girona

Coordinador: Sr. Modest Fluvià, professor de la Universitat de Girona

Les infraestructures públiques són un dels factors claus de creixement econò-
mic i la seva absència, sigui en quantitat o en qualitat, pot estrangular el correc-
te funcionament del sistema econòmic. En una situació de limitades
possibilitats de la despesa pública i de molt variades, costoses i ben legítimes
demandes de més i millors infraestructures, s’imposa la necessitat –avui més
que mai- d’assignar correctament els recursos d’inversió pública i de procedir
a una correcta priorització dels projectes. Per la seva pròpia naturalesa, l’anà-
lisi econòmica ha d’orientar la presa de decisions.  Els economistes hem d’afe-
gir la nostra veu i la nostra reflexió a aquest crucial debat, amb peu d’igualtat
respecte de les disciplines que tradicionalment han tingut més presència en
aquest camp.

La Jornada dels Economistes 2001 a la seu de Girona vol recollir la reflexió
dels economistes sobre les principals infraestructures i obres públiques. Ho
farà de la mà de destacats economistes, tots ells especialistes reconeguts en
els seus respectius camps: Sr. Manel Serra, economista, sobre aigua; Sra.
Mercè Sala, economista, sobre la xarxa ferroviària i el TGV; Sr. Salvador
Alemany, director general d’Autopistes, sobre infraestructures viàries; i Sr.
Josep M. Canals, economista expert en noves tecnologies, sobre les xarxes
virtuals. 
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La seu del Col·legi d’Economistes a Tarra-
gona organitza periòdicament cursos, ses-
sions divulgatives sobre temes que poden
interessar al nostre col·lectiu. L’horari d’a-
tenció als col·legiats de la seu (Sra. Mari-
na) és de 16.00 a 20.00 h de dilluns a
divendres.

El president de la seu territorial és el Sr.
Antoni Terceño, el representant de la
Comissió Rectora del TAP és el Sr. Lluís
Jordi, la Sra. Immaculada Rius és la
representant dels Economistes Auditors de
Catalunya, Secció del REA a Catalunya, i
el Sr. Joaquim Margalef, el representant
de la Ponència Tècnica de la Comissió
d’Urbanisme de Tarragona.

Està previst posar en marxa els següents
Grups de Treball:
– Comptabilitat i Auditoria – Sra. Immacu-

lada Rius (coordinació).
– Assessors Fiscals – Sr. Josep Roig (coor-

dinació).
– Economia Financera i Assegurances – Sr.

Eudald Torres (coordinació).
– Economia a l’Empresa i Institucions Públi-

ques – Sra. Pilar Gulli (coordinació).

Es crearà una Comissió permanent forma-
da per l’actual president Sr. Antoni Terce-
ño, els anteriors vocals presidents: Sr. Joan
Josep Marca, Sr. Joan Lluís Mallol, Sr. Lluís
Mezquida i Sr. J. Antonio Cardona, i els
economistes: Sr. Joaquim Margalef i Sr.
Manuel Fabra.

Per a aquest curs acadèmic s’ha previst, a
part de la sessió de la Jornada dels Eco-
nomistes 2001 organitzada amb la Univer-
sitat Rovira i Virgili, preparar cursos,
conferències, seminaris, etc.

És d’esperar que totes aquestes activitats
ja es puguin desenvolupar a la nova seu
del Col·legi, localitzada a la Rambla Nova
núm. 58-60, 2a planta, de 180 m2 i que
està previst inaugurar cap a l’octubre. 
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“Les inversions estrangeres
en el nou marc de l’euro”

Dijous, 15 de novembre de 2001 a les 18 h

a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
de la Universitat Rovira i Virgili

Coordinador: Sr. Joaquim Margalef, cap del Servei de Promoció i Estudis Econòmics 
de la Diputació de Tarragona

L’economia de les comarques de Tarragona ha tingut un fort creixement econòmic impul-
sat per les inversions foranes, l’emplaçament de centres de producció d’empreses multi-
nacionals a la zona ha potenciat una modernització de l’aparell productiu de l’àrea així com
un efecte dinamitzador cap a les empreses locals en adaptar el seus paràmetres d’actua-
ció als criteris de productivitat i d’organització que assenyalaven aquelles firmes exteriors.

La realitat d’un canvi de moneda com és la implantació de l’euro, com a moneda
física, cal preguntar-se si ha pogut plantejar o plantejarà modificacions i criteris d’ac-
tuació diferents de les inversions foranes cap a l’àrea, quant a la lògica d’inversió de
les empreses de caràcter multinacional es pot plantejar a partir de paràmetres dife-
rents i perspectives de mercat diverses. És en aquest nou marc, de plena circulació
de l’euro, que vol portar a reflexionar i a conèixer si els elements de competitivitat
que s’han donat fins ara a l’economia de les comarques de Tarragona es poden veure
afectades pel condicionant que pot implicar a la inversió empresarial l’euro.

La inauguració de la sessió anirà a càrrec de l’Excm. i Mgfc. Sr. Lluís Arola, rector
de la Universitat Rovira i Virgili, i del  Sr. Antoni Terceño, vocal president del
Col·legi d'Economistes de Catalunya a Tarragona. La sessió s’ha plantejat a partir d’un
marc teòric expositiu a càrrec del Sr. Joan Tugores, rector de la Universitat de Bar-
celona, sobre la significació de la inversió estrangera en un marc monetari d’equili-
bri diferent, i una visió analítica i pràctica sobre les experiències que hi ha hagut i
com pot donar-se a la zona l’acomodació a la nova realitat a càrrec dels panelistes
Sr. Josep Torner, exdirector general d’UTE-Maisa; Sr. Josep M Bach, conseller dele-
gat de BASF; i Sr. Fernando García Ferrer, economista soci de KPMG.
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Invertir
con sentido común
Autores: Miguel Borrás, Alfonso Roa

Editorial: Patrigest Informació 
Financera, SA, 
Principat d’Andorra 2001

Este libro es fruto
de un sentimiento
inconformista. El
mercado está inun-
dado de “manua-
les” de inversión
que ayudan poco
al inversor y son
difíciles de enten-
der. Es el resulta-
do de una larga
experiencia en el

asesoramiento a inversores particulares.
Es un libro didáctico a la vez que riguro-
so. Un libro que , de forma entretenida,
ayuda a adquirir mejor criterio y a realizar
mejores inversiones.

El objetivo del libro es informar, formar y
asesorar sobre lo que debe y no debe
hacerse a la hora de invertir. El libro está
centrado en los fondos de inversión –aun-
que muchos de sus principios son aplica-
bles a la inversión en acciones- y se ha
confeccionado considerando que el ver-
dadero protagonista es el inversor.

Mercado de divisas 
y análisis del mercado
financiero
Autores: Sara González Fernández

José Ramón Aragonés
Alfonso Álvarez González

Editorial: Ediciones Pirámide, 
Madrid 2001

Para un mejor
conocimiento del
mercado de divi-
sas, los autores
han real izado
una descripción
de los sistemas
monetarios inter-
nacional y euro-
peo, con especial
dedicación al
estudio del euro
como moneda
única europea. 

Asimismo, ofrecen una completa informa-
ción del mercado de tipos de cambio con
sus operaciones al contado y a plazo.

También se analiza la utilización del aná-
lisis técnico en los mercados financieros,
empleándolo como forma de estimar los
cambios en las tendencias de los precios
de los activos financieros negociados,
tales como acciones, divisas o futuros, con
el fin de obtener una ganancia superior a
la de la media del mercado.

Manual dirigido a estudiantes y profesio-
nales de la economía así como a cualquier
persona interesada en conocer  los activos
financieros y cómo son los mercados en
que se negocian.

Novetats de l’Hemeroteca

Management 
y finanzas de las
empresas promotoras
constructoras
Autores: Montserrat Casanovas Ramón,

Jorge Bachs Ferrer

Editorial: Ediciones Deusto, 
Bilbao 2001

En las últimas
décadas el marco
de la promoción
y construcción
ha adquirido un
alto grado de
complejidad. La
tecnificación de
los procesos con-
structivos, la pro-
l i f e rac ión de
normas urbanísti-
cas, la diversidad

de mercados financieros a los que pue-
den acudir las empresas del sector para
captar nuevos recursos o invertir exce-
dentes de tesoreria, la importancia de la
fiscalidad, el nuevo sistema de relacio-
nes entre el promotor-constructor y el
resto de agentes intervinientes en el
ciclo de las empresas del sector e inclu-
so la presión de la demanda, han provo-
cado que el management en general
(dirección, gestión y administración) y
en particular los aspectos financieros
(estructura financiera, control presu-
puestario, análisis de la viabilidad de
proyectos inmobiliarios, rentabilidad y
riesgo empresarial) sean de suma rele-
vancia para el éxito empresarial.

En este nuevo contexto, competitivo,
incierto y de adaptación a las condicio-
nes del nuevo milenio, tiene cabida esta
obram de carácter eminentemente for-
mativo, destinada a la actualización de
los conocimientos de los jóvenes univer-
sitarios (economistas, arquitectos, arqui-
tectos técnicos, abogados...) en el
campo inmobiliario.

Podeu trobar l’Estudi
dels Honoraris 
Professionals 
dels Economistes 
de Catalunya 
a la pàgina web
del Col·legi

El preu de la carpeta espe-
cífica per arxivar l’Estudi dels Honoraris
Professionals dels Economistes a Cata-
lunya, és de 500 PTA i la podeu
sol·licitar a la Secretaria del Col·legi. No
obstant l’anterior, la Secretaria del
Col·legi podrà facilitar una còpia
impresa i encarpetada a 2.500 PTA. 

Estudi dels Honoraris 

Professionals 

dels Economistes

de Catalunya 

Col·legi d'Economistes
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Novetats CISSPRAXIS

Casos resueltos.
Recaudación Tributaria
Autores: 
Carlos Javier Cervantes Sánchez-Rodrigo 
María Navedo Saurina

Este libro analiza los
problemas que con
más frecuencia se
plantean en el ámbito
de la recaudación de
los tributos.

Una obra imprescindi-
ble para dialogar con
seguridad con los
órganos de la Admi-

nistración Tributaria encargados de gestio-
nar el cobro de los tributos de la Hacienda
Pública.

De sencilla consulta. La resolución de
cada cuestión se ha redactado de forma

que resulte didáctica para todos los que
pueden encontrarse con un problema
similar. 

Cada uno de los distintos capítulos del
libro comienza con una breve introduc-
ción de carácter teórico para situar al lec-
tor ante los asuntos que se van a tratar en
el mismo. En cada capítulo se han incor-
porado supuestos que recogen la casuísti-
ca más habitual referida al tema tratado.
La solución a cada uno de ellos se ha
redactado de forma que resulte didáctica.

Prontuario Laboral
2001

Autor: José Manuel
Moya Castilla

Todos los datos impre-
scindibles de nuestro
ordenamiento laboral
resumidos y sintetiza-
dos en prácticas tablas
y cuadros-resumen. 

Una guía útil y práctica necesaria en la
labor diaria del profesional que debe con-
trastar a menudo normativa social vigente.

Un instrumento de consulta rápido y ase-
quible de la normativa vigente en materia
Laboral y de Seguridad Social.

Los aspectos más destacables del Prontua-
rio Laboral son: 
– Permite al lector mantenerse al día de

los datos más sobresalientes en temas
socio-laborales. A modo de compendio-
resumen presenta una estructura basa-
da en cuadros sinópticos, tablas y
cuadros-resumen que permiten contras-
tar de una forma ágil y rápida los dere-
chos y obligaciones  de los trabajadores
y empresarios reguladas por la normati-
va social vigente.

– El gran esfuerzo realizado a la hora de
sintetizar toda la información contenida
se ha traducido en un ejemplar de fácil
manejo y consulta muy ágil de forma
que el profesional dispone en todo
momento de los datos actualizados más
relevantes e imprescindibles para su
labor diaria. 

Assegurances
Convenis especials amb descomptes per als
col·legiats mitjançant la Corredoria J. Tell

Automòbil
Caudal
Vida i accident
Allianz Seguros
Responsabilitat Civil
AIG American
Insurance Grup
Assistència sanitària
FIATC
Indemnització 
per malaltia:
La Previsión Mallorquina

Si desitgeu informació
sobre aquestes pòlisses us podeu dirigir a
Corredoria J. Tell Tel. 93 414 48 64

Productes financers
Conveni especial amb Banc Sabadell 
que ofereix als col·legiats condicions
especials en productes d’actiu i passiu
(Economistes Pla de Pensions,
Targeta Visa Affinity Economistes...).
Per concertar aquest servei us podeu dirigir
a la oficina més pròxima al vostre domicili 
i cal identificar-se com a col·legiat.

Economistes Cash Management
Conveni amb FIBANC

Borsa de treball
El servei divulga, mitjançant Internet, les ofertes
de treball rebudes al Col·legi i les complementa
amb informació relacionada amb el servei com
Beques, Oposicions, Directori d’Empreses 
de treball temporal o de selecció adreces a
Internet... A més, permet la possibilitat que els
col·legiats insereixin en el web del Col·legi el
seu perfil professional per tal que aquest sigui
accesible a les diferents empreses o institucions
que busquin personal per cobrir vacants.
Amb l’ús del correu electrònic tots els
col·legiats interessats en participar en un
procés de selecció poden fer arribar el seu
currículum al Col·legi.
Per a més informació
Tel. 93 416 16 04 (ext. 115)

Comissions de treball per
àrees d’interès professional
Tots els associats tenen dret a inscriure’s
gratuïtament a les comissions que consi-
deri del seu interès. Aquestes ofereixen la
possibilitat de mantenir reunions amb
professionals que estiguin en els matei-
xos temes i a estar informats de l’actua-
litat económica en l’especialitat de la
comissió.

Altres Serveis
Torn d’Actuació Professional
Els col·legiats inscrits en el Torn,
tenen la possibilitat de ser designats

per efectuar encàrrecs professionals de
diverses especialitats per a les
Administracions Públiques, empreses i par-
ticulars.
Per a més informació
Tel. 93 416 16 04 (ext. 108)

Publicacions
• Revista Econòmica de Catalunya 
• L’Informatiu de l’Economista 

i Agenda d’Activitats
• Altres publicacions d’interés

per als professionals:
– Honoraris Professionals, 
– Principis Deontològics 
– Normes Tècniques d’Auditoria

Aula Multimèdia
Els col·legiats disposen d’una aula
d’Informàtica per poder realitzar consultes
a través de la xarxa d’Internet. També es
poden consultar bases de dades com CISS,
Normacef, Quantor, BOE i DOGC.

Assessorament personalitzat
gratuït
Atès per experts sobre temes: 
fiscal, jurídic, assegurances 
i perfils professionals.
Per concertar aquest servei cal dirigir-se 
a la secretaria del Col·legi, ext. 101

Formació
Preus especials en tots els cursos, jornades i
seminaris organitzats per l’Aula d’Economia
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
(Fiscal, Auditoria, Comptabilitat, Finances,
Direcció d’empreses...).

Es tracta d’activitats 
formatives específiques 
per a economistes, 
amb orientació pràctica 
i aplicació immediata al 
treball professional.

Beques per a col·legiats 
en els cursos de l’Aula.

Per a més informació
Tel. 93 416 16 04
(ext. 214) 

Accés gratuït a Internet
amb e-mail propi

El Col·legi posa a disposició
dels seus membres el servei
d’accés gratuït a internet(1)

sense limitació d’horaris i
directament per Infovía Plus,
amb una adreça de correu
electrònic personalitzada, sota
el domini: 
economistes.com
Per acollir-te a aquest servei
només cal que tinguis un PC,
un mòdem i una línia telefònica
disponible (bàsica o XDSI) 
i sol·licitar l’alta al Col·legi. 
En pocs dies estaràs navegant
per la xarxa.
El servei també disposa d’una
linia telefònica d’atenció als
usuaris per ajudar-los en la
instal·lació i configuració de 
la connexió i dels programes.
Per a més informació
Tel. 93 416 16 04 (ext. 115)

(1) El consum telefònic és a càrrec de
cada usuari segons les tarifes vigents
de Telefònica per a trucades locals.
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

Diputació de Barcelona

Entitats col·laboradores

Agenda setembre
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 25 de setembre 17.00 h. Aula 2
Auditoria de l’Impost sobre Societats, 
IRPF i IVA

• 26 de setembre 16.30 h. Aula 1
Programa de formació per a economistes
en actuacions judicials

• 27 de setembre 18.00 h. 2n 6a
Seminari de l’Impost sobre Successions 
i Donacions

• 20 de setembre 19.00 h. Sala 
“Medi Ambient i Empresa” d’Actes

• 18 de setembre 19.00 h. Sala de 
Reunió interna Juntes

• 13 de setembre 19.00 h. Sala 
“Problemes ètics en Economia de la Salut” d’Actes

• 26 de setembre 19.00 h. Sala 
“Fusions i escissions, ruïna fiscal d’Actes
si no existeixen motius econòmics vàlids”

• 20 de setembre 19.00 h. Sala de 
Reunió interna Juntes

AULA
D’ECONOMIA

AULA
D’ECONOMIA
AMBIENTAL

COMISSIÓ
D’ASSESSORS
EN LA CREACIÓ
D’EMPRESES

COMISSIÓ
D’ECONOMIA
DE LA SALUT

GRUP DE TREBALL
D’ECONOMIA DEL
BENESTAR
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