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l mes de setembre simbolitza el retorn a l’activitat quotidiana després del període de va-
cances. Per al nostre Col·legi és, a més, el moment d’ultimar les activitats i els serveis que les diver-
ses Comissions de Treball, l’Aula d’Economia o la Junta de Govern, han previst dur a terme per
aquest nou curs acadèmic.

Aquest inici de les activitats és possible gràcies a que durant el mes de juliol el Col·legi ha treba-
llat internament per tal de fer-ho possible.

Així, en el mes de juny de cada any té lloc una Junta de Govern ampliada on participen els vice-
presidents de les diverses Comissions de Treball, amb el president del Comitè de Normativa i Ètica
Professional i el director i el secretari de la REC, és a dir amb tots aquells col·legiats que col·labo-
ren activament amb el nostre Col·legi.

Aquesta reunió té una doble finalitat, d’una banda simbolitza la finalització d’un curs acadèmic en
què es fa un repàs del que s’ha fet i del que resta per fer, i d’altra és l’inici de la programació de
les activitats i serveis que el Col·legi oferirà als seus membres a partir del mes de setembre. D’a-
questa reunió també surten les principals línies d’actuació de futur.

Per al proper curs es vol continuar potenciant l’ús, per part dels col·legiats i de les diverses Comis-
sions de Treball, de les noves tecnologies de la informació amb la finalitat que el Col·legi d'Eco-
nomistes de Catalunya sigui encara més actiu i més eficient, i apropi el Col·legi a cada llar i a
cadascun dels despatxos dels col·legiats.

També es vol potenciar els serveis professionals tant els serveis d’assessorament professional, afe-
girem un nou servei d’assessorament en comptabilitat i auditoria, com promocionar i estar molt
atents a les noves activitats professionals que s’obren pels economistes.

Finalment la Junta de Govern vol continuar potenciant la imatge, el prestigi i la presència dels eco-
nomistes en la societat, amb la línia iniciada aquest darrer curs acadèmic de les enquestes “Situa-
ció Econòmica” i l’elaboració de notes d’opinió sobre qüestions d’interès per a la societat.

El proper 7 de novembre, com ja saps, tindrà lloc la 7a edició de la Jornada dels Economistes,
que enguany tindrà com a lema “Empreses i Empresaris en el segle XXI”. Al voltant d’aquesta Jor-
nada el Col·legi ha organitzat tot un seguit d’esdeveniments per tal de complementar els temes de
contingut tècnic amb activitats més lúdiques per tal de convertir-la en el dia dels economistes cata-
lans. Així, el mateix dia s’organitza el Sopar dels economistes, on s’homenatgen als col·legiats que
fa 25 anys que ho són, es lliuren els premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Cata-
lunya del Col·legi d'Economistes de Catalunya i se celebren els actes de nomenament de
Col·legiats d’Honor i de Mèrit.

La Junta de Govern ha volgut establir també, en el marc de la Jornada dels Economistes, uns Premis
de Reconeixements, la base dels quals trobareu en aquest Informatiu. Aquests premis, enguany,
volen  reconèixer: a l’estudiant, en algunes de les especialitats en economia que imparteixen les
facultats d’economia de Catalunya, que tingui un millor currículum acadèmic; al projecte més inno-
vador de despatxos professionals; i un reconeixement a l’economista d’empresa de l’any.

Coincidint amb la Jornada dels Economistes el Registre d’Economistes Auditors organitzarà dijous
7 i divendres 8 de novembre el X Congrés Nacional d’Auditoria.

Els darrers mesos la Junta de Govern ha dedicat part del seu temps a reorientar els serveis i les
activitats que el Col·legi ofereix pels Economistes Auditors de Comptes. El Comitè gestor d’Eco-
nomistes Auditors de Comptes, secció del REA a Catalunya, presidit pel Sr. Joan Amat, va perfilant
tot un seguit d’activitats i serveis especifics pels auditors de comptes que, a més de recollir les
peculiaritats pròpies d’aquests professionals, potenciaran el fet de ser a més economistes que com-
plementen les activitats típiques de l’auditoria de comptes amb d’altres àrees afins a la mateixa que
com són la comptabilitat, la fiscalitat i aspectes financers de les empreses i s’orientarà la seva pres-
tació de serveis a l’auditor individual i a les petites i mitjanes firmes d’auditoria.

Per acabar aquesta editorial, correspon felicitar al professor Guillem López  Casanovas pel seu
nomenament com a membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya el passat 9 de juny.

En Guillem López Casanovas, actualment degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials de la Universitat Pompeu Fabra, és un professional de reconegut prestigi, nacional i inter-
nacional, en temes d’Economia de la Salut, i que el nostre Col·legi té l’honor de comptar com un
dels col·laboradors més actius i constants, no sols en temes d’Economia de la Salut sinó també en
qualsevol altra qüestió que se li demani.
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Per parlar sobre la situació actual en què
es troba l’e-learning, i quines són les
seves perspectives de desenvolupament
futur a Espanya, ens hem basat en la nos-
tra pròpia experiència, contrastant-la amb
els més recents estudis publicats.

A grans trets, les principals conclusions
parlen d’un clar interès de les més grans
empreses espanyoles per l’e-learning, de
tal manera que el 90 per cent d’aquestes
admet que estarà posant en marxa pro-
jectes d’aquests tipus el proper any, si és
que no es troba ja en aquests moments
desenvolupant-los. Això permetrà que, a
mig termini, passem del 2 per cent que
representa actualment la formació on-
line a Espanya, a un 12 per cent en el
2005, és a dir un creixement anual del 50
per cent.

Una altra de les conclusions, és que el
grau d’implantació de l’e-learning depèn
de la mida de les empreses i del sector a
què pertanyen. El 93 per cent de les
empreses amb més de 2.000 treballadors i
de sectors de tecnologies avançades estan
utilitzant e-learning.

El context internacional també justifica la
confiança en un ràpid desenvolupament
d’aquest tipus de formació, ja que als
EUA l’e-learning està present en el 80
per cent de les seves grans i mitjanes
empreses, i s’estima que al 2005 repre-
sentarà el 60 per cent del conjunt de la
formació. En aquest mateix any, però, a
Europa, s’espera que la formació on-line
creixi del 3 per cent actual fins un 25 per
cent.

En referència a l’aspecte qualitatiu d’a-
quest tipus de formació empresarial,
també s’esperen notables canvis. A l’ac-
tualitat, encara  la majoria de continguts
de les plataformes d’e-learning, versen
sobre formació en noves tecnologies i
comunicacions, així com formació en
informàtica. Les previsions, en canvi,
apunten que en els propers anys aug-
mentaran la seva presència les àrees refe-
rides a competències tècniques i
habilitats de gestió.

De la nostra pròpia experiència en la
implantació de l’e-learning a les empreses,
també se’n desprèn una darrera conclusió,

i és que aquest tipus de formació no  trac-
ta de ser una substitució de la modalitat
presencial, sinó que sembla evident que
ambdues tendeixen a complementar-se
pels avantatges que aquesta proporciona,
com poden ser l’estalvi econòmic, tant per
la formació en si, com pels desplaçaments
i dietes, l’estalvi de temps, la flexibilitat
d’horaris i la potencialitat, entre d’altres.

Atesa la novetat d’aquesta metodologia,
la majoria d’aquestes empreses prefereix
optar per serveis de formació externs,
tant a l’hora de desenvolupar els contin-
guts, com en el seguiment dels progra-
mes de formació amb serveis de tutoria. 

Altrament, la tendència actual, i atesa la
certa confusió que encara hi ha amb el
tema dels estàndards i de les compatibili-
tats,  és utilitzar la plataforma del proveï-
dor de continguts.

Tot i que l’e-learning ha sorgit com una
possibilitat per descentralitzar la formació
i per responsabilitzar al formant del seu
propi desenvolupament, també és cert
que el lloc de treball segueix essent el
lloc principal on s’imparteix la formació
e-learning. L’accés a la tecnologia i la pri-
vacitat del temps lliure són les principals
causes d’aquesta situació, corroborat pel
fet que només el 9 per cent de les empre-
ses que són usuàries, facilita la formació
on-line en el domicili del treballador.

Joaquim Fernàndez i Angelats
Director general d’e-learning
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Per la meva experiència professional he
tingut l’oportunitat de relacionar-me amb
nombrosos despatxos, sobretot petits i
mitjans, als titulars dels quals acostumo a
plantejar la següent pregunta: inverteixes
en formació...? La majoria, en més o menys
mesura, responen que sí, i com a prova
esgrimeixen que els seus professionals
sempre assisteixen a jornades d’actualit-
zació, quan s’aprova alguna novetat, o bé
que la seva firma els costeja cursos
monogràfics o fins i tot màsters. Atesa que
la seva primera resposta, d’entrada, no es
refereix a tots els membres del seu equip
humà, torno a insistir i pregunto: formes al
teu personal de suport...? La resposta ja no
és tan contundent i clara, i en alguns casos
fins i tot se sorprenen davant la qüestió.

Per tant, la primera conclusió que n’extrec
és que el tractament que reben tots els
membres d’una assessoria, almenys quant
a formació es refereix, no sol ser uniforme.
I no perquè hi hagi una discriminació, sinó
per un tema de tradició. Sembla molt clar
que el professional d’un despatx ha d’estar
al dia, i per això la firma en què s’inscriu
sol estimular i donar suport més o menys
al seu reciclatge, sobretot pels continus
canvis que experimenta el nostre ordena-
ment jurídic (si bé aquest suport és relati-
vament recent). Amb tot, a vegades per
una certa miopia, s’oblida que quan par-
lem d’un despatx professional no només
ens referim als professionals amb titulació
universitària, sinó a altres persones amb
distinta formació, que també són del tot
imprescindibles per a l’organització. Estic

pensant, per exemple, en els  administra-
tius, auxiliars, documentalistes...etc. 

Potser per entendre millor el que dic, i per
avançar una passa més en el meu raono-
ment, formularé, ara en veu alta, una altra
pregunta: què és un despatx professional?
Encara que les primeres respostes més o
menys un pugui imaginar-se quines són,
jo em quedo amb una: amb més o menys
matisos, és una empresa de serveis, que a
diferència d’altres, el principal actiu és el
coneixement i  el Know-Know de tots els
seus professionals i totes les seves pero-
nes. I de quins serveis parlem? De l’as-
sessorament fiscal, econòmic, jurídic... pur i
dur? En absolut, ens referim a un servei que
s’inicia amb els primers contactes amb el
client. Pensem que no sempre aquests els
fa el propi professional, sinó que la secretà-
ria, per exemple, pot arribar a ser, en molts
casos, la “veu” del despatx. I l’arxiu de la
informació que entra i es genera en un des-
patx, qui el fa? Forma part del servei? Sigui
qui sigui qui el fa, es tracta d’un treball
fonamental, que ha experimentat molts
canvis a impuls de les noves tecnologies.

Sobre la primera pregunta que he formulat
al principi, de les seves respostes també puc
extreure algunes conclusions significatives,
relatives a les matèries que solen monopo-
litzar la formació, i que deixen un buit en
altres camps. És a dir, no només és impor-
tant fomentar la formació sobre matèries
jurídiques, econòmiques, comptables,... etc
sinó també sobre: atenció al client, fidelit-
zació de clients, fórmules de col·laboració

amb el client, comunicació amb els clients,
treballar en equip, compartir coneixement,
gestió documental... etc. Com veiem, aques-
tes matèries són d’interès tant per als pro-
fessionals com per al personal de suport,
justament per aquesta idea d’empresa de
serveis de la qual acabem de fer esment.

En definitiva, l’assessorament econòmic i
jurídic no es refereix només a aspectes
legals o tècnics, sinó que implica un servei
complet, per a la consecució del qual són
imprescindibles tots els membres de l’e-
quip humà de l’organització. I per això, la
formació ha d’anar adreçada a tots ells.
Què passa si un professional no sap trac-
tar als clients? O si volem donar una passa
més: què passa si la secretària no té cap
coneixement jurídic, i és incapaç d’expli-
car el servei que ofereix? Potser el perso-
nal de suport també hauria de tenir unes
mínimes nocions econòmiques i jurídiques.

Com veiem, es tracta d’acabar amb els
excesius compartiments estancs, i enten-
dre que un despatx professional no és res
sense el seu equip, que ha de rebre un
mínim de formació. Cal pensar que les
principals teories sobre motivació inclouen
la formació com element bàsic per esti-
mular la gent, i aconseguir que se senti
integrada en el grup. La formació motiva,
sense dubtes, i fa créixer el grup, i evita
que es quedi estancada i que sigui inca-
paç d’avançar. Què hauria passat si els pro-
fessionals i els administratius no haguessin
rebut formació en noves tecnologies? El
mercat hauria destruït a la firma en qüestió. 

Per cert, i el titular de l’assessoria? No
necessita formar-se? Per suposat que sí, i
en la majoria dels casos és conscients d’a-
questa necessitat. Amb tot, com sol passar
gairebé sempre, el seu gran problema és la
manca de temps. No només ha de gestio-
nar la firma, sinó que en molts casos con-
tinua exercint com assessor. Quin tipus de
formació li convindria? Penso que com a
membre de l’equip humà del despatx que
és, li és aplicable tot el que he dit abans.
Amb tot, afegiria matèries relatives al
management, lideratge, comunicació, una
mica de psicologia, imprescindible per
poder entendre i motivar l’equip.

I per acabar, com a conclusió, no oblidem
que el client és qui mana, i exigeix molt
més que un bon assessorament. Demana
que el comprenguin i que el tractin bé. I
això també s’aprèn. Nosaltres apostem per
la formació en les assessories, ja sigui en
matèries jurídiques, o bé en màrqueting,
recursos humans, qualitat o informàtica, per
posar alguns exemples. I apostem per no
excloure a ningú d’aquest pla de formació.

Jordi Amado Guirado
Economista
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Formació en gestió 
de despatxos professionals
Renovació total de la formació en els despatxos
professionals

“Existen, relativamente, pocas ideas nuevas en el negocio, si es que existe algu-
na. ¿Cuántas veces se puede repetir  el consejo básico de “… escucha a tus clien-
tes, proporciona un servicio destacable, entrena a tu gente, busca y elimina
ineficiencias y actúa como jugador de equipo”. El problema, claramente no está
en saber que hacer, sino en encontrar la fuerza y  el coraje de hacer lo que
sabemos es correcto”.

(David Maister. “El auténtico profesional”)



La globalització suposa sempre un alt
nivell de competència.  Per sobreviure en
aquest entorn les firmes professionals han
de poder oferir un servei personalitzat,
que sigui rellevant pels clients potencials i
suficientment diferenciador d’altres firmes
per crear un caràcter individual. 

Un aspecte clau d’aquesta diferenciació és
que la firma estigui organitzada com una
companyia orientada cap a un objectiu
comú on els seus components tinguin una
preparació integral, i per tant afegeixin a
una bona formació tècnica un bon conei-
xement dels processos de gestió. 

Aquest darrer aspecte resulta un requisit
imprescindible tant  pel professional com
per les organitzacions en què està integrat.
El professional dins de la firma i amb inde-
pendència del seu volum de facturació, haurà
d’aprendre a desenvolupar-se entorn a tres
elements claus de negoci: capital humà, gestió
del coneixement, i les relacions amb els clients.

Veiem cadascun d’aquests aspectes i la
seva relació amb l’activitat formativa:

a) Capital humà:

La comunicació és fonamental pel desen-
volupament complet del capital humà. Les
empreses de serveis pateixen tradicional-
ment d’un individualisme fomentat que va
en contra del treball en equip. Un element
important per canviar aquesta situació és
orientar la firma cap a processos, cosa que
implícitament comporta la necessitat de
col·laborar i comunicar-se trencant barreres
departamentals i d’altra mena.

En conseqüència dins de la formació del
professional apareixen conceptes com el
treball en equip, la delegació, el coneixe-
ment organitzatiu, les habilitats en la comu-
nicació, l’orientació al servei al client, entre
d’altres, i que configuren aquelles  caracte-
rístiques personals (competències) que
diferencien el comportament humà, cosa
que amb un adequat seguiment servirà per
establir accions de formació i millora, i per
concretar el seu procés de desenvolupa-
ment i per tant la seva carrera professional.

El treball en equip no elimina la necessi-
tat del desenvolupament personal dins de
l’estructura de la firma. Un pla de desen-
volupament individual (PDI) proporciona
l’oportunitat per créixer a nivell personal i
professional de forma permanent. El pro-
fessional de forma periòdica, ha d’apren-
dre sobre el procés mutu d’avaluació
(firma-professional) que ofereix les direc-
trius per a la participació adequada en la
gestió amb l’objectiu de millorar l’eficàcia
i desenvolupar competències.

La introducció d’un sistema d’objectius
individual i col·lectiu, que utilitzi el model
Balance Scorecard o altres similars, ha de
conduir a una implicació profunda del
professional per assolir clarament objec-
tius de fita col·lectiva i individual, fet que
reforçarà el seu aprenentatge en els
aspectes de gestió entre d’altres (nivell de
vendes, generació de negoci, productivi-
tat, llançament de nous serveis, ...).

b) Gestió del coneixement:

La gestió del coneixement implica la
constant actualització de les bases de
dades de la societat d’accés general, res-
pecte de canvis legals / fiscals i experièn-
cies concretes que s’hagin produït durant
l’exercici professional, així com models
de propostes d’honoraris, contractes,
informes que facilitin la reutilització del
coneixement.

Aquests processos impliquen que el profes-
sional ha d’aprendre per exemple tècniques
de pressupostació per elaborar bé les pro-
postes de serveis i honoraris, o aprendre a
utilitzar les eines informàtiques adequada-
ment, així com a compartir la informació
per exemple en reunions de forma que allò
que un ha experimentat no torni a plante-
jar-se de zero per a un altre company, sinó
que es pugui partir de l’experiència prèvia
comentada en un fort debat.

Aquesta gestió del coneixement cerca la
millora en la gestió del temps i en la qua-
litat del servei ja que té en compte expe-
riències prèvies, sense coartar la llibertat
en l’exercici professional de cadascú.

c) Capital relacional:

Amb la  finalitat d’optimitzar les relacions
amb els clients, cal subratllar la necessitat
de la formació en tècniques de venda/màr-
queting (fixació de preus, formes de pre-
sentar els serveis,...) i en aquelles actituds
que reforcen l’orientació cap a les necessi-
tats del client.  

Ha d’haver una clara distinció entre la
qualitat del servei que oferim i la del tre-
ball que fem. 

El primer que jutja la qualitat d’un servei
és el client a través de la seva satisfacció.  

El professional ha de centrar la seva forma-
ció en la qualitat del servei sense oblidar la
qualitat del treball que fa que l’obliga a estar
constantment actualitzat respecte dels canvis
en el mercat i en l’àmbit jurídic/fiscal. 

Si antigament l’economista, l’advocat o
l’assessor tractava directament amb el titu-
lar d’una empresa, avui el seu punt de
contacte és el professional responsable del
departament financer, jurídic o un directiu. 

Atès que el client també és expert en asses-
sorament econòmic/jurídic exigeix encara
més.

Les actituds de servei i el seu aprenentat-
ge es fan imprescindibles en aquest pro-
cés d’orientació al client (proactivitat i
capacitat d’anticipació, creativitat en les
solucions, puntualitat en el lliurament del
treball, capacitat de reacció...). 

Com a conclusió del present article vull
remarcar que la formació en l’àmbit de
gestió de les firmes professionals es con-
templa des de diferents punts de vista:
– com una necessitat per sobreviure,
– com una arma necessària pel desenvo-

lupament i l’eficàcia professional, i
– com un factor d’avantatge competitiu.

Per tant, la formació en general i en ges-
tió en particular, proporciona a les firmes:
– professionalitat, qualitat, competitivitat,

i rendibilitat.

Des d’aquestes línies vull animar al col·lec-
tiu professional a seguir en el desenvolu-
pament de les habilitats de gestió sense
perdre de vista la formació tècnica econò-
mica/jurídica cosa que garantitza que les
firmes comptin amb un nombre de pro-
fessionals sistemàticament formats per
assumir les responsabilitats assignades.

Joaquim Catalán Lapesa
Economista. Advocat

Soci director de Producció i Qualitat
Pedro Brosa & Asociados
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Despatxos professionals: 
formació en els processos de gestió



Avanç de programa
Jornada dels Economistes 2002

La transparència de la informació econòmica 
de les empreses i l’auditoria de comptes
Coordinador: Sr. Xavier Adserà, conseller delegat 
del Grup Financer Riva y García

Fiscalitat empresarial com a eina de competiti-
vitat de les empreses en l’àmbit europeu 
i mundial
Coordinador: Sr. Jordi Arqués, Cuatrecasas

La relació entre empresa i societat: el repte 
de l’empresa del segle XXI
Coordinador: Sr. Josep M. Lozano, director de l’Institut
Persona, Empresa i Societat (IPES) d’ESADE

Estratègies empresarials: aliances, fusions 
i adquisicions
Coordinador: Sr.Rafael Suñol, conseller delegat d’AURICA,
SCR

Qui compra i qui ven tecnologia a Catalunya:
el mercat d’R+D
Coordinador: Sr. Xavier Testar, director del Centre 
d’Innovació de la Fundació Bosch i Gimpera 
de la Universitat de Barcelona

Cap a una economia del coneixement, 
cap a l’empresa en xarxa
Coordinador: Sr.Alfons Cornella, Zero Factory

De la generositat corporativa a la filantropia
estratègica
Coordinadora: Sra. Francesca Minguella, directora
general d’AEDME i secretària general del CEREC

Èxit i reptes del comerç exterior català
Coordinador: Sr.Andreu Gispert, subdirector 
de d’Autoritat Portuària de Barcelona

Value-reporting: mesurament i informació
sobre creació de valor a l’empresa
Coordinador: Sr.Anselm Constans, economista auditor

Creació d’empreses innovadores amb potencial
de creixement
Coordinador: Sr. Pere Galí, secretari general de Promoció
Econòmica de la Generalitat de Catalunya

Formació i desenvolupament dels recursos
humans de l’empresa
Coordinador: Sr. Miquel Espinosa, director general 
de la Fundació Politècnica de Catalunya

Empreses i mercats de capitals
Coordinadora: Sra. Montserrat Casanovas, catedràtica
d’Economia Financera de la Universitat de Barcelona

Oportunitats empresarials en el món sanitari
Coordinador: Sr. Josep Fité, director general de CHC
Consultoria i Gestió, SA

Resolució de conflictes en l’àmbit mercantil
Coordinador: Sr.Tulio Rosembuj, catedràtic 
de la Universitat de Barcelona

Noves formes de participació del treballador
en l’empresa. Les relacions dels treballadors
en l’empresa del segle XXI
Coordinadora: Sra. Mercè Jou, subdirectora general 
del Gabinet Tècnic del Departament de Treball

Ecoeficiència: un valor per a l’empresa
Coordinador: Sr. Iñaki Gili, Centre a l’Empresa 
i Medi Ambient

Jornada dels

J
econom

istes 2002

“Empreses i empresaris
del segle XXI”

BARCELONA

Barcelona, 7 de novembre de 2002 
Hotel Fira Palace

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

C

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

de Catalunya

Localització i deslocalització d’empreses
Dilluns, 4 de novembre de 2002, de 17 a 21 hores, a la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona 
Coordinador: Sr. Modest Fluvià, professor de la Universitat de Girona

Economia i esport
Dimarts, 5 de novembre de 2002, a les 18 hores, a la Facultat
de Dret i Economia de la Universitat de Lleida
Coordinador: Sr. Pere Enciso, professor de la Universitat de Lleida

La responsabilitat social de l’empresa
Dimarts, 5 de novembre, a les 18.30 hores, a la Facultat de Ciències
Econòmiques de la Universitat Rovira i Virgili
Coordinador: Sr. Joaquim Margalef, economista

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA
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Avantatges del carnet col·legial

AC Hoteles ofereix avantatges amb la tarja de client d’Ac Hoteles,

la Preferent Card.

Per a més informació: Tel. 902 292 293

L’empresa Amena, ofereix un descompte per a col·legiats amb IAE 

del 15% sobre la facturació amb tarifa Tempo.

Per a més informació: Tel. 933 253 726

ARGOS, Academia Náutica, Escuela de Navegación,
ofereix un descompte del 10% en els seus cursos teòrics.

Per a més informació: Tuset, 8, 3r 2a 08006 Barcelona

Tel. 902 160 508 argos@anit.es www.argosacademianautica.com

A3 Software, ofereix a tots els col·legiats un descompte mínim 

del 5% per cada compra que es realitzi.

Per a més informació: Tel. 932 533 600

Barna House ofereix a tots els col·legiats un 10% de descompte 

en el moment de concertar el servei.

Per a més informació: Roger de Llúria, 123 08037 Barcelona

Tel. 934 880 080 Fax 934 880 169

bh@barnahouse.com www.barnahouse.com

Boí Taüll Resort ofereix un descompte del 10% en paquets d’esquí 

i estiu, excepte en temporada alta, ofertes o programacions especials.

Central d’informació i reserves: Amigó, 14-16, baixos 08021 Barcelona

Tel. 902 406 640 Fax 932 094 610

CCCB ofereix un 20% de descompte en les exposicions que organitza.

Aquest descompte s’aplicarà per a dues entrades màxim.

Per a més informació: Montalegre, 5 08001 Barcelona

Tel. 933 064 100 www.cccb.org www.coleconomistes.com

Centro Médico Dental, ofereix a tots els col·legiats condicions especials 

i en tots els tractaments un 20% de descompte.

Barcelona: Pg. Maragall, 25-27, bjs. Tel. 934 360 989

Indústria, 298-300, bjs. Tel. 934 503 111

Pg. de Gràcia, 100, entl. Tel. 932 157 382

Calella: Església, 202-208, 2n 1a. Tel. 937 690 961

Girona: Joan Maragall, 44-46 Tel. 972 200 126

CISS, editorial, ofereix a tots els col·legiats un descompte mínim del 5%
per cada compra que es realitzi.

Per a més informació: Tel. 902 250 500

Els centres d’esport DIR ofereixen un descompte del 5% en la quota

mensual, en tots els seus centres.

L’empresa Disseny i Grafisme ofereix als col·legiats un descompte 

del 15% en els seus serveis: disseny gràfic, identitat corporativa,

publicacions empreses, catàlegs, memòries, etc. Pòsters, packaging,

infografia, disseny pàgines web.

Per a més informació: dg@grossi-sas.com

Litografies i escultures d’artistes catalans procedents del Fons d’Art 

d’Enciclopèdia Catalana, a preus especials (descomptes d’un 15% 
de mitjana) i possibilitat de pagament a terminis. Per a casa o el despatx.

Per a més informació: Tel. 902 16 10 35 litografies@grec.com

Entrada gratuïta per al titular i un acompanyant presentant el carnet 

de col·legiat a la recepció del Casino i un descompte del 10% 
en el sopar dels nostres restaurants.

Per a més informació: Marina, 19-21 08005 Barcelona

Tel. 932 257 878 www.casino-barcelona.com

Imprescindible DNI, permis de conduir o passaport.

Només passaport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea.

Només majors de 18 anys.

El Grup Balaña us ofereix, cada mes, una obra de teatre diferent amb

descompte. Podeu consultar-ho a la nostra pàgina 

Per a més informació: www.coleconomistes.com

Climatització H&H Tofret ofereix en tots els seus articles d’aire 

condicionat i calefacció un descompte del 10% i la instal·lació gratuïta.

Per a més informació: Tel. 933 189 779.

Hotel Rutllan, ofereix un descompte del 5% sobre 

el total de la factura.

Per a més informació:

Av. de Ravell, 3 LA MASSANA – Principat d’Andorra

Tel. 376 835 000 Fax. 376 835 180 rutllan.reserves@hotelrutllan.ad

L’Auditori ofereix, en la programació dels cicles “Auditori XXI”

i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya,

un 10% de descompte per la compra d’entrades a les taquilles 

de l’Auditori.

Per a més informació:

Lepant, 150 Tel. 932 479 300 08013 Barcelona

L’Aquàrium ofereix a tots els col·legiats i dos acompanyants 

un 10% de descompte en la compra de les entrades.

Per a més informació:

Moll d’Espanya del Port Vell, s/n 08039 Barcelona

Tel. 932 217 474 acuarios.ow@aquariumbcn.com

La Casa del Llibre ofereix un descompte del 5% en tots els seus articles.

Pg. de Gràcia, 62 Tel. 932 723 480 pgracia@casadellibro.com

La botiga Magda Planellas de bosses, sabates i articles de viatge ofereix

un descompte del 10% en tots els seus articles.

Rambla de Catalunya, 95 de Barcelona.

El Celler Mas Saloni ofereix un 5% de descompte en els seus articles.

Per a més informació:

Enric Granados, 68 08008 Barcelona Tel. 934 534 358

Poliesportiu Marítim centre de Talassoteràpia, ofereix un descompte del

50% en la inscripció i fins un 20% en les quotes mensuals.

Per a més informació: Pg. Marítim, 33-35 08003 Barcelona

Tel. 932 240 440 maritim@claror.org www.claror.org

Flors Navarro, ofereix un 10% de descompte en tots els seus productes.

Per a més informació: València, 320 Tel. 934 574 099

NH Hoteles ofereix un descompte del 15% els dies laborables 

i del 20% els festius en tots els seus hotels d’arreu d’Espanya.

Les reserves es poden fer al telèfon 902 115 116.

Col. Núm.
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Us informem dels acords a què ha arribat el Col·legi d’Economistes de Catalunya amb empreses, establiments i entitats diverses que oferiran descomptes i
avantatges comercials als membres del Col·legi, presentant el carnet col·legial.

NAVARRO



Occidental Hoteles ofereix un descompte del 10% sobre la tarifa 

oficial en tots els seus hotels d’arreu del món.

Les reserves hauran de ser efectuades a través del telèfon 900 100 149.

Ona Joies ofereix un 10% de descompte en tots els seus articles.

Per a més informació: Bulevard Rosa, local 72

Pg. de Gràcia, 55 08007 Barcelona Tel./Fax 93 215 83 07

C.C. La Maquinista, L.C-102

Ciutat d’Asunción, s/n 08030 Barcelona Tel./Fax 933 608 190

Roselló, 242 08008 Barcelona Tel./Fax 932 151 182

València, 272 08007 Barcelona Tel./Fax 934 881 095

Paradores ofereix un 30% de descompte sobre la tarifa oficial  en habita-

cions dobles, durant els mesos de maig, juny, octubre i novembre d’enguany.

És necessari fer la reserva d’aquesta promoció indicant que us hi voleu

acollir, amb anterioritat a l’arribada al Parador.

Per a més informació i reserves:

Parador de Viella Tel. 973 64 01 00 viella@parador.es

Central de Reserves: Tel. 915 16 66 66 info@parador.es www.parador.es

Parking David ofereix una tarifa especial de 4,20 t (1/2 dia), i 7 t (tot el dia),
presentant el tiquet prèviament segellat pel Col·legi d’Economistes.

Entrades: Aribau, 230-240; Tuset, 19-21 i Trav. de Gràcia, 62 

L’empresa Pragma ofereix a tots els col·legiats un descompte del 15%, per al

moblament o renovació de les seves oficines (mobiliari, cadiratge, accessoris...).

Per a més informació: Llull, 48-52, 6è 1a 08005 Barcelona

Tel. 933 000 153 Fax 933 000 887

Planet Music ofereix un 5% de descompte en la compra dels seus articles.

Mallorca, 214 08008 Barcelona Tel. 934 514 288

Rbla. Catalunya, 99 08008 Barcelona Tel. 932 152 129

Paddock Center, Eix Macià 08205 Sabadell Tel. 937 230 299

Nou servei de Quali Medic! Tarjeta QMCard ofereix grans descomptes en

diversos serveis mèdics: Salut dental, urgències mèdiques, segon diagnòstic

per malalties greus, medicina esportiva, fecundació in vitro, anàlisis clíniques i

un accés com a client preferent en el Centre Mèdic Teknon i l’Hospital General 

de Catalunya. Preus especials per als col.legiats del Col·legi d’Economistes.

Telèfon d’informació: 902 158 940 – www.qualimedic.net

Viatges Eroski ofereix un descompte del 5% en paquets turístics.

Per a més informació: Comte d’Urgell, 224-226 08036 Barcelona

Tel. 933 215 402 Fax 934 108 265.

GIRONA
Geieg-Mifas, ofereix unes tarifes especials en el pàrquing.

C/ de la Creu, s/n (17002 Girona) de: 2 t (fins a tres hores) 
i 3 t (tot el dia) presentant el carnet col·legial a la caixa.

Optica Rueda, ofereix un descompte del 15% en la compra d’ulleres de

sol i ulleres graduades.

Per a més informació: Pujada St. Fèlix, 3(Girona) Tel. 972 20 39 11

Bisbe Lorenzana, 33 (Girona) Tel. 972 20 62 26

Migdia, 47-49 (Girona) Tel. 972 22 45 45

Plaça dels Horts, 1 (Anglès) Tel. 972 42 05 05 www.opticarueda.com

TARRAGONA
El Grup Roc Blanc ofereix avantatges pels col·legiats. Podeu consultar-les

a la pàgina web del col·legi.

Per a més informació: H. Roc Blanc (Andorra) Tel. 00 (376) 871 400

H. Panorama (Andorra) Tel. 00 (376) 873 400

H. Termes Montbrió (Montbrió del Camp, Tarragona) Tel. 977 814 000

Tamoto, SL ofereix un descompte mínim del 5% segons vehicle.

Per a més informació: Crta. de València N. 340, km 1159,700 

43006 Tarragona Tel. 977 540 810

DAVID, S.A.P
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Notícies de l’Aula

El passat dia 4 de juliol en el decurs d’un
sopar organitzat en el Círculo Ecuestre, es
va celebrar el lliurament de diplomes de la
13a edició del Màster. L’acte va comptar
amb la presència entre d’altres, del Sr.
Valentí Pich, president del REAF, del Sr.
Ricard Beltran, assistent tècnic en matèria
d’Atenció al Contribuent de la Direcció
General de Tributs i del Sr. Josep M Coma,
director del Màster i vicepresident de la
Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi.

En els breus parlaments que es van fer
en el decurs de l’acte es va felicitar a
tots els alumnes d’aquesta promoció per
la seva dedicació, així com també es va
agrair l’esforç de tot el professorat que
any a any intenta millorar la qualitat del
màster. En la seva intervenció el Sr.
Ricard Beltran va destacar la importàn-
cia que té “estar al dia” per a l’exercici
de la professió ja que cada cop més les
tecnologies de la informació s’incorpo-

ren amb força en el camp del Dret Tri-
butari, finalment va apuntar que des de
l’Administració hi ha un projecte de
modernització que inclou programes
d’ajut, presentacions de declaracions
per internet, sistemes que donin al con-
tribuent informació acurada dels criteris
de l’Administració, tot això amb l’objec-
tiu que hi hagi una major transparència
en les relacions entre el ciutadà i l’Ad-
ministració.  

Lliurament de diplomes 
de la 13a promoció del Màster d’Especialització
Tributària

Màster
d’Especialització
Tributària
Inici del període d’inscripció 
de la 14a edició

Us  in fo r -
mem que ja
està obert el
p e r í o d e
d’incripció
per a la pro-
pera edició
del màster
d’Especialit-
zac ió Tr i -
butària que

s’iniciarà el mes d’octubre i com cada
any hem fixat com a objectius pri-
mordials que els nostres alumnes
assoleixin els coneixements suficients
per poder exercir amb un alt grau de
qualificació les tasques pròpies de
l’assessoria fiscal, per aconseguir
aquest objectiu comptem amb la
col·laboració d’un professorat format
per professionals de reconegut presti-
gi que provenen de diferents àrees,
gran part d’ells són economistes
assessors fiscals amb una àmplia
experiència professional, hi ha també
professionals que desenvolupen la
seva activitat en l’Administració Tri-
butària i advocats.

Des de fa 14 anys el nostre Col·legi,
mitjançant l’Aula d’Economia , cons-
cient de la importància de l’especialit-
zació en el camp de l’assessorament
fiscal i de la formació continuada que
necessiten els professionals d’aquest
camp, organitza anualment aquest
màster que s’ha anat consolidant amb
el pas del temps com un punt de
referència dins l’oferta formativa d’a-
questa especialitat.

El màster, que està homologat pel
Registre d’Economistes Assessors Fis-
cals (REAF), es basa en aplicacions
conceptuals dels diferents  impostos i
en la legislació que els és aplicable i
es fonamenta especialment en la
resolució de casos pràctics que per-
meten entendre i saber aplicar les
explicacions donades. 

Per a més informació del Màster d’Es-
pecialització Tributària podeu adreçar-
vos a l’Aula d’Economia del Col·legi al
telèfon 93 416 16 04, on la Sra. Marta
Ruiz us informarà amb més profundi-
tat sobre aquest màster.

Barcelona

Del 16 d’octubre de 2002
a maig de 2003

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Comissions
de TreballCC

TAP Torn d'Actuació
ProfessionalCT

A AulaAula
d'Economiad'Economia

F Fòrum 
d'Economia

R Revista Econòmica
de Catalunya

S Serveis
Col·legi d'Economistes

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

de Catalunya

C

S Serveis
Col·legi d'Economistes

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

Màster
d’Especialització Tributària
Formació i perfeccionament per a l’exercici com a assessor fiscal

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Comissions
de TreballCC

TAP Torn d'Actuació
ProfessionalCT

A Aula
d'Economia

F Fòrum 
d'Economia

R Revista Econòmica
de Catalunya

S Serveis
Col·legi d'Economistes

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

de Catalunya

C

S Serveis
Col·legi d'Economistes

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

Coordinador:

Josep M. Coma
Economista, 
assessor fiscal.
Vicepresident de la
Comissió d’Assessors
Fiscals del Col·legi

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

14a Edició

Homologat pel REAF



Programa 
d’Especialització 
en Control de Gestió
La moderna funció del controller

Durada: 138 hores

Es compon dels següents mòduls:

Anàlisi d’estats financers

Dates: del 30 de gener al 25 de març de 2003
Horari:dimarts i dijous de 18.00 a 22.00 h.

Models de costos ABC i ABM

Dates: del 4 al 20 de març de 2003
Horari:dimarts i dijous de 18.00 a 22.00 h.

Curs de control pressupostari i de gestió

Dates: del 27 de març al 22 de maig de 2003
Horari: del 27 de març al 10 d’abril de 2003

dimarts i dijous de 18.00 a 22.00 h.
del 22 d’abril al 22 de maig de 2003
de 15.30 a 19.45 h.

Curs de control i auditoria interns

Dates: del 29 de maig al 26 de juny de 2003
Horari:dimarts i dijous de 19.00 a 22.00 h.

Màster en Auditoria de Comptes
Obligatori per a l’accés al Registre Oficial 
d’Auditors de Comptes (ROAC)

El proper mes d’octubre s’iniciarà la 10a edició del Màster
en Auditoria de Comptes que organitzem conjuntament
amb la Universitat de Barcelona i l’Escola de Negocis de
Les Heures-Fundació Bosch i Gimpera.

El màster estarà homologat per l’ICAC i és requisit obligatori per accedir al
Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC), el màster està adreçat a lli-
cenciats en ADE, Economia, llicenciats en Ciències Econòmiques, diplomats
en Empresarials i Professors Mercantils.

Els alumnes, amb les titulacions esmentades anteriorment que superin el màs-
ter queden dispensats de la prova de capacitació teòrica d’accés al ROAC.
Per a més informació respecte del contingut del programa i per fer la inscripció
podeu adreçar-vos a l’Aula d’Economia del Col·legi al telèfon 93 416 16 04 ext 214.

10a edició

Màster 
en auditoria
de comptes
Obligatori per a l’accés al ROAC

D’octubre de 2002 a juny de 2003
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La Junta de Govern
aprova un nou
Reglament del TAP
El Torn d’Actuació Professional (TAP) és
el servei que té establert el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, des de l’any 1989,
per tal d’oferir professionals especialitzats
i amb experiència, agrupats en especialitats
diferents, a les empreses i institucions que
necessitin un economista per a una actua-
ció 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 pèrits i la correc-
ta aplicació de la normativa és supervisat
per la Comissió Rectora del TAP adscrita al
Comitè de Normativa i Ètica Professional i
que actua per delegació de la Junta de
Govern del Col·legi d’Economistes.

Després de tretze anys de funcionament
del Torn d’Actuació Professional, la Junta
de Govern en la seva reunió del passat mes
de juliol va acordar aprovar un nou Regla-
ment del TAP, que entrarà en vigor el pro-
per mes de setembre, per tal d’adaptar-lo
a la nova legislació, concretament, la Llei
d’enjudiciament civil i en el qual s’han inte-
grat les circulars que desenvolupaven l’antic
Reglament. Aquest nou Reglament contem-
pla tots els aspectes d’incorporació dels
membres, confecció de llistats, i tota aque-
lla normativa per la qual s’han de regir els
col·legiats inscrits al TAP. També trobareu, en
aquest Reglament que els àmbits d’actuació
i les especialitats han variat i s’han agrupat.

El Reglament del TAP us el podeu baixar
des de el Web del Col·legi (www.coleco-
nomistes.com), o be demanar més informa-
ció a la Secretaria del Col·legi d’Economistes
de Catalunya.

Les noves sol·licituds d’accés al Torn d’Ac-
tuació Professional s’han de presentar a la
Secretaria del Col·legi abans del 15 d’octubre.

Els antics membres del TAP rebreu, prope-
rament, per correu la fitxa de renovació i
adaptació al nou Reglament.
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Notícies

Associació Catalana de Comptabilitat
i Direcció
El passat 18 de juliol va tenir lloc a la seu del CEC la signatura de l’Acta funda-
cional de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció.

Aquesta Associació, que tindrà la seu al Col·legi d’Economistes de Catalunya,
neix amb la voluntat d’augmentar la col·laboració de les unitats de comptabilitat
existents en els col·legis professionals, universitats, escoles de negocis, Admi-
nistració Pública, empreses, firmes d’auditoria i altres organitzacions. 

Les principals activitats de l’Associació seran la promoció a Catalunya de la
recerca i les publicacions en matèria comptable, l’organització d’un congrés
periòdic (Congrés Català de Comptabilitat), l’emissió de posicionaments en
matèria comptable, conferències i jornades en matèria de comptabilitat i altres
activitats similars.

Una de les primeres actuacions de l’Associació serà la signatura de convenis de
col·laboració amb el Col·legi d’Economistes i altres col·legis professionals amb
competències en temes de comptabilitat i auditoria. Fruit d’aquest conveni, l’As-
sociació comptarà com a associats a tots aquells economistes que estiguin inte-
ressats en formar-ne part.

També s’ha posat en marxa la signatura de convenis de col·laboració amb altres
associacions de comptabilitat d’àmbit estatal com AECA, i amb les diferents uni-
versitats i escoles de negocis catalanes.

Els economistes que estiguin interessats en formar part de l’Associació han de
comunicar-ho a la Secretaria del Col·legi, ja que fruit del conveni entre el Col·legi
d’Economistes i l’Associació, fins l’any 2003 estaran exempts de pagar quota
alguna.

La Junta Directiva inicial de l’Associació compta amb Ferran Termes com a pre-
sident. També té tres vicepresidents (Oriol Amat, Daniel Faura i Alfredo Roca-
fort). El secretari serà Antoni Mora i altres membres de la Junta seran Joan Casas,
Salvador Guasch, Joaquim Rabaseda i Jordi Cugueró, entre d’altres. La Junta
Directiva inclou a persones del món universitari i del món professional de la
comptabilitat i l’auditoria.

La directora de l’Associació serà la professora Pilar Soldevila, que és economis-
ta i professora de la Universitat Pompeu Fabra.

Després de la signatura de l’Acta Fundacional de l’Associació ja s’han posat en
marxa els passos necessaris per constituir l’Associació al Departament de Justí-
cia de la Generalitat de Catalunya.

Economistes Auditors
de CatalunyaCA
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de TreballCC

TAP Torn d'ActuacióTAP Torn d'Actuació
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Lliçó d’economia de la salut... 
A la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya

Allò que ateny al metge i a l’economista de
la salut és la mateixa cosa, allò que canvia
és el focus d’atenció: mentre que el metge
es preocupa per atendre al malalt que li és
confiat en el present i l’economista, per la
seva part, es preocupa que també hi hagi
recursos per  atendre al malalt de demà.
Encara que hauria d’ocórrer, metges i eco-
nomistes de la salut han conviscut fins el
moment sense entendre’s gaire i com si
tinguessin interessos contraposats quan
allò que els ateny és la mateixa cosa. En
lògica conseqüència, els efectes sobre el
sistema sanitari d’aquesta mala relació són
negatius.

Un fet recent, amb tot, pot contribuir a
invertir aquesta realitat: Guillem López
Casanovas, degà de la Facultat d’Econò-
miques i catedràtic d’Economia Aplicada
de la UPF, economista de la salut i mem-
bre de la Comissió d’Economia de la Salut
del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
va ingressar a la Reial Acadèmia de Medi-
cina de Catalunya el 9-VI-02, amb ‘El valor
de la salut i l’exigència social d’una major
efectivitat dels recursos econòmics per
assolir-la’ com a discurs de recepció.
Ja per si mateix significatiu el títol, el dis-
curs de G. López enclou actituds d’apro-

pament entre metges i economistes de la
salut; els uns i els altres han de trobar
complicitats i, cadascú amb el seu lide-
ratge professional, han d’arribar a un
consens que només pot contribuir a un
millor ús dels recursos sanitaris. No obs-
tant, va recordar G. López que ‘la restric-
ció pressupostària sobre la despesa
sanitària és resultat d’una legítima decisió
social, no el resultat d’una avaluació tèc-
nica’.  Així i tot, va destacar G. López a
la introducció del seu discurs que ‘res del
que pot ser la contribució d’un econo-
mista de la salut no és possible sense la
vàlua dels professionals de la sanitat, que
fan possible la salut’.  També a la intro-
ducció del seu discurs, va tenir G. López
unes paraules de record per a Ramon
Trias Fargas, col·legiat d’honor i econo-
mista també interessat en l’economia de
la salut i acadèmic numerari de la matei-
xa Reial Acadèmia.

Si l’exposició del Dr. G. López va ser
magistral, també va ser intens, innovador
i gairebé ‘revolucionari’ –considereu
l’àmbit en què es va celebrar l’acte- el
discurs de benvinguda de l’acadèmic
numerari Ciril Rozman, en la mateixa
línia d’apropament entre metges i econo-
mistes de la salut: ‘tot el que és tècnica-
ment possible, ja no és econòmicament
assumible’.

A més a més dels acadèmics numeraris,
l’acte va estar presidit pels consellers de
Sanitat i Seguretat Social i d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació,
Hbles. Srs. Eduard Rius i Andreu Mas-
Colell, respectivament, va comptar amb
l’assistència de professionals heterogenis
de l’economia de la salut i de la medici-
na, però tots ells amb una cosa en comú:
la seva relació d’amistat amb el nou
acadèmic numerari.

Xavier Ruiz
Membre de la Comissió d’Economia 

de la Salut

Tresoreria de 
la Seguretat Social
La secretaria del Col·legi d’Economistes
de Catalunya ha rebut una circular
informativa de la Tresoreria General de
la Seguretat Social, mitjançant la qual
ens informa, d’una banda, dels criteris
d’actuació per sol·licitar altes de treba-
lladors a la Seguretat Social mitjançant
FAX. Així, a partir del 15 de juliol de
2002 sols admetran les sol·licituds d’al-
ta que reuneixin els requisits previstos
a l’article 32.3.1r del Reial Decret
84/1996, és a dir aquelles en què es
doni algun dels requisits excepcionals. 

També ens informa que a partir del
proper mes d’octubre la Tresoreria de
la Seguretat Social té previst que la
tramesa dels fitxers del Sistema RED
es realitzi únicament per internet, la
qual cosa implica que tots els usuaris
d’aquest sistema han d’adaptar-se a la
nova modalitat de trameses.  

A la web del Col·legi hi trobareu el text
íntegre d’aquesta circular on s’especifi-
ca els criteris excepcionals per tal de
poder efectuar altes i els passos a seguir
per tal de poder presentar altes mit-
jançant fax, així com quins són els pas-
sos a seguir per tal d’adaptar la tramesa
dels fitxers del sistema RED per internet.
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L’economista Guillem López 
nomenat membre de la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya

ASSESSORIA D’EMPRESES

Fiscal, laboral, comptable, legal, 
auditoria (+ISO)

Corredoria d’Assegurances 
i Recursos Humans

Amb Seu Central a Figueres (Girona)
40 oficines a tot Espanya 

en funcionament

INCORPORA NOUS DESPATXOS

PERFIL SOL·LICITAT:

– Llicenciats en Econòmiques, Dret, 
Empresarials i Graduats Socials.
– Assessories en funcionament 
– Corredories d’Assegurances

Per a més informació:
Tel.: 972 67 41 77 Fax: 972 67 38 10

central@tax.es www.tax.es
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Premis de reconeixement
Col·legi d’Economistes
de Catalunya 2002
La Junta de Govern en la reunió del 16 de juliol va acordar constituir uns
guardons de reconeixement per a l’any 2002: per al millor currículum uni-
versitari; per al projecte més innovador de despatxos professionals; i per a l’e-
conomista d’empresa de l’any, que es regiran per les bases següents:

Bases genèriques
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc
en el transcurs del sopar dels econo-
mistes el 7 de novembre de 2002.

SEGONA
Per a cadascun dels guardons de reco-
neixement, s’establiran unes bases
específiques i es constituiran uns jurats,
els presidirà el degà del Col·legi d'Eco-
nomistes de Catalunya i hi actuarà com
a secretari el responsable de la Secre-
taria Econòmica del Col·legi d'Econo-
mistes de Catalunya.

TERCERA
Les candidatures als diferents guar-
dons s’hauran de presentar entre el 15
de setembre i el 21 d’octubre de 2002.

QUARTA
Els diferents membres que formen els
jurats de cada guardó no poden pre-
sentar-se com a candidats i, per tant,
no poden optar al reconeixement.

CINQUENA
Les persones o les institucions que
poden presentar-se als esmentats
guardons de reconeixement hauran
d’estar relacionades amb Catalunya.

SISENA
El Col·legi d'Economistes de Catalunya
lliurarà un diploma acreditatiu a cadas-
cun dels guanyadors i els donarà a
conèixer als diferents mitjans de comu-
nicació i, especialment, als col·legiats
mitjançant els canals de comunicació
que el Col·legi té establerts.

Bases específiques

“Millor currículum universitari”

Objecte: Premi al llicenciat, en alguns dels ensenyaments  que imparteixen les facultats de Cièn-
cies Econòmiques i Empresarials del curs 2001-2002, amb millor currículum universitari.
Indicador: Millor expedient acadèmic
Presentació de candidatures: Cada facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Catalunya
podrà presentar un màxim de dos candidats. En la presentació de les candidatures hauran d’ad-
juntar un certificat de l’expedient acadèmic.
Resolució: Elegeix un tribunal, integrat pels degans de les facultats de Ciències Econòmiques i
Empresarials de Catalunya, o per aquells en qui deleguin, pel director general d’Universitats del
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i per persones designades per la
Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Premi:El Col·legi d'Economistes de Catalunya facilitarà la col·legiació gratuïta al guardonat durant tres anys. 

“Projecte més innovador de despatxos professionals”

Objecte:Premi al projecte innovador més destacat dut a terme pels despatxos professionals durant
l’exercici 2002.
Indicador: Projecte més innovador.
Presentació de candidatures: Les candidatures presentades, dins del termini establert, hauran d’a-
portar una memòria explicativa del despatx (qui l’integra, tipus de serveis que ofereix), així com
una memòria explicativa del projecte objecte del guardó, que haurà de ser una realitat amb ante-
rioritat a la presentació de la candidatura, amb una explicació detallada d’un màxim de 3 pàgines.  
Resolució:Elegeix un tribunal en funció de les candidatures presentades. La resolució a adoptar pel
tribunal ha d’especificar els elements distintius del guardonat. El tribunal estarà integrat per repre-
sentants de la Cambra de Comerç, d’Indústria i Navegació de Barcelona, del Cercle d’Economia, de
la Direcció General d’Indústria del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Cata-
lunya, de Foment del Treball, i de PIMEC-SEFES, i pels membres que la Junta de Govern designi. 

“Economista d’empresa de l’any”

Objecte:Premi a l’economista gestor d’empresa que hagi destacat al llarg de l’any 2002 per algun motiu.
Indicador: Accions endegades (projecte endegat, resultats obtinguts, expansió internacional,
redreçament empresarial, ...).
Presentació de candidatures: Les candidatures presentades, dins del termini establert, hauran d’a-
portar  un escrit, amb un màxim de 3 pàgines, on s’expliquin els mèrits principals pels quals opta
al premi. 
Resolució:Elegeix un tribunal en funció de les candidatures presentades. La resolució a adoptar pel
tribunal ha d’especificar els elements distintius del guardonat. El tribunal estarà integrat per repre-
sentants de la Cambra de Comerç, d’Indústria i Navegació de Barcelona, del Cercle d’Economia, de
la Direcció General d’Indústria del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Cata-
lunya, de Foment del Treball, i de PIMEC-SEFES, i pels membres que la Junta de Govern designi.



Els guardonats a la VIª Edició dels
Premis Joan Sardà Dexeus de la
Revista Econòmica de Catalunya,
patrocinat pel Banc de Sabadell,
van ser:

• Millor llibre d’Economia
La sanitat catalana. 
Finançament i despesa 
en el marc de les societats 
desestructurades
Guillem López Casasnovas

• Millor trajectòria professional
Josep Orihuel, diari Expansión

Bases dels premis 
Joan Sardà Dexeus

Informació:

Col·legi d’Economistes de Catalunya   Joana Murcia (tel. 934 16 16 04  fax: 934 16 00 61)   serveicotxes@coleconomistes.com

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

C

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

de Catalunya

El cotxe al millor preu i amb la millor assegurança

• Informació de concessionaris que ofereixen 

un tracte preferent als col·legiats

• Informació de preus, ofertes, catàlegs, etc.

• Valoració orientativa del vehicle de segona mà

• Contractació de l’assegurança  

• Finançament en la compra

PRIMERA
Es convoca la setena edició dels Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica
de Catalunya corresponent a l’any 2001.

SEGONA
Aquests premis s’atorgaran al llibre de major rellevància, a parer del jurat, d’economia
així com a la millor trajectòria personal en la difusió de l’economia

TERCERA
El llibre haurà d’haver estat publicat durant l’any 2001 i fins el 30 de setembre de 2002
i no haver concorregut en l’edició anterior d’aquest premi.

QUARTA
El llibre haurà de tenir en compte la vinculació del seu autor o del tema seleccionat a l’àm-
bit català. També es tindrà en compte la vinculació a l’àmbit català dels mitjans de difu-
sió utilitzats o de la persona premiada a la millor trajectòria en la difusió de l’economia.

CINQUENA
Els guanyadors dels premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya
obtindran un guardó commemoratiu d’aquesta setena edició.

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

SETENA
La presentació de candidatures es farà al Col.legi d’Economistes de Catalunya (Av. Dia-
gonal, 512, pral. 08006 Barcelona), fent constar el nom i el premi pel qual opta.

VUITENA
El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 15 d’octubre de 2002.

NOVENA
Els Premis Joan Sardà Dexeus seran atorgats per un Jurat que estarà format pel degà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, el director de la Revista Econòmica de Catalunya, els
membres del Consell de Redacció de la Revista, els degans de les diferents Facultats de Cièn-
cies Econòmiques de Catalunya i per les persones que designi la Junta de Govern del Col·legi
d’Economistes de Catalunya. El President del Jurat serà el degà del Col·legi, Sr. Jordi Cone-
jos, i el secretari serà el director de la Revista Econòmica de Catalunya, Sr. Martí Parellada.
El lliurament de guardons tindrà lloc el dia 7 de novembre de 2002.

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



Dijous, 7 de novembre

Sessions de Treball:

“La transparència de la informa-
ció econòmica de les empreses i
l’auditoria de comptes”
Coordinador:
Sr. Xavier Adserà, conseller delagat 
del Grup Financer Riva y García

“Value-Reporting: mesurament i
informació sobre creació de valor
en l’empresa”
Coordinador:
Sr.Anselm Constans, economista 
i auditor

Divendres, 8 de novembre

Sessions de Treball:

“Règim sancionador”

“El control de qualitat”

“Formació continuada i accés”

“Independència”

“Resum de la reforma de la Llei d’au-
ditoria de comptes i conclusions”

Coincidint amb la Jornada dels Eco-
nomistes 2002 i amb el XX Aniversari
del REA (1982-2002), durant els dies
7 i 8 de novembre de 2002 se cele-
brarà en l’Hotel Fira Palace de Bar-
celona el X Congrés d’Auditoria,
organitzat pel Registre d’Economis-
tes Auditors del Consell General de
Col·legis d’Economistes i el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, sota
el lema “La Transparència de la
Informació Econòmica en el
Marc de la Reforma de la Llei
d’Auditoria de Comptes”.

X Congrés 
d’Auditoria

PEUGEOT 307. NO ES SÓLO UN NÚMERO

c/ D núm. 41
Polígono Ind. Zona Franca
Tel. (93) 336 31 00
Barcelona

Avda. Paralelo, 124
Tel. (93) 329 70 90
Barcelona

Pio XII, 24
Tel. (93) 377 82 52
Cornellà de Llobregat

6 airbags.
Más que un número, una cuestión de confianza.

Gama Peugeot 307: gasolina de 75 CV a 138 CV (desde 12.000 €). Diesel

HDI de 70 CV a HDI de 110CV (desde 13.385 €). Incluye Plan Prever.

¿Hasta que punto puedes confiar en un coche? Hasta el punto máximo. Hemos sumado y hemos
ganado. Además de los 6 airbags (2 frontales inteligentes, 2 laterales y 2 de techo tipo cortina
para pasajeros delanteros y traseros) y ABS, ponemos a tu disposición modernos elementos de
seguridad: EVA (asistencia a la frenada de urgencia), REF (distribución electrónica de frenada),
ECS (sistema de protección de lesiones cervicales), apoya–pie activo, columna de dirección
retráctil y ESP (control dinámico de estabilidad). Todos los detalles y todo el control.

BARCELONESA de AUTOMOCIÓN

Consejo General de Colegios de Economistas



a l’igual que vostè, com a mínim, altres 

6000 economistes llegeixen aquest anunci...

aprofiti-ho

l ’ e conomis t a

l’economista és l’Informatiu més idoni, 
efectiu i rendible per a difondre 
el seu producte o servei 
dins del seu propi sector d’activitat

• Major efectivitat publicitària cost-impacte. 
Temes especialitzats per a un clar perfil del lector.

• Possibilitats d’insercions publicitàries coincidents
amb temes monogràfics (consultar programació).

• Subscripció i recepció a domicili gratuïtament per
als 6000 col·legiats.

• Doble efecte publicitari: incideix tant en l’àmbit personal
del lector com el derivat a la seva pròpia empresa.

• Edicions mensuals (la informació precisa en el 
precís moment).

• Publicació oberta a la inserció d’articles d’interès.

Informació:

Col·legi d’Economistes de Catalunya
Tel. 93 416 16 04 Fax 93 416 16 04
Bitmap, SL Isidre Rodríguez

http://www.economistes.com
(a/e): informatiu@coleconomistes.com
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Nuevas disposiciones

I.A.E./I.B.I./I.R.P.F.

ORDEN INT/1233/2002, DE 22 DE MAYO (BOE 31-05-2002)
Se determinan los términos municipales o núcleos de población a los que
son de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley 1/2002, de
22 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
daños causados por las lluvias, temporales y otros fenómenos naturales
relacionados con la citada climatología adversa, acaecidos desde los últi-
mos días del mes de septiembre hasta finales del mes de febrero de 2002
en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Illes Balears, Canarias,
Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Ciudad de Melilla

I. DIRECTOS E INDIRECTOS

LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO (BOE 24-04-2002)
Se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco

I.R.P.F.

REAL DECRETO 462/2002, DE 24 DE MAYO (BOE 30-05-2002)
Sobre indemnizaciones por razón del servicio

ORDEN HAC/1500/2002, DE 17 DE JUNIO (BOE 19-06-2002)
Se reducen para el período impositivo 2001 los índices de rendimiento
neto aplicables en el régimen de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales y se
amplía el ámbito territorial de la Orden de 14 de junio de 2001

I.R.P.F. / I. PATRIMONIO  / I. SOCIEDADES

ACUERDO sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza,
por otra, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1999 (BOE 21-06-2002)

CONVENIO entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre
Actividades de los Centros Culturales, hecho en Madrid el 15 de
noviembre de 2001 (BOE 21-06-2002)

CONVENIO entre el Reino de España y la República de Eslovenia para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Liubliana el
23 de mayo de 2001 (BOE 28-06-2002)

NORMATIVA AUTONOMICA

LEY 3/2002, DE 29 DE ABRIL (BOE 07-06-2002)
De Medidas de Régimen Fiscal y Administrativo 
Materias afectadas:
- Impuesto sobre la Renta de las Personas 
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
- Tributación sobre el juego
- Tasas autonómicas

I.V.A.

ORDEN HAC/998/2002, de 3 de mayo (BOE 08-05-2002)
Se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presen-
tación telemática del modelo 361 de solicitud de devolución del Impuesto
sobre el Valor Añadido soportado por determinados empresarios o profe-
sionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto y por la
que se modifica el anexo VII de la Orden de 15 de junio de 1995

PROCEDIMIENTO GESTION TRIBUTARIA

ORDEN HAC/1025/2002, de 7 de mayo (BOE 10-05-2002)
Se aprueban nuevos modelos de declaración censal de comienzo, modifica-
ción o cese de la actividad, que han de presentar a efectos fiscales los empre-
sarios, los profesionales y otros obligados tributarios y se establece el ámbito,
condiciones generales y procedimiento para su presentación telemática

PROCEDIMIENTO RECAUDACION

RESOLUCIÓN 5/2002, DE 17 DE MAYO (BOE 24-05-2002)
De la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de
recaudación

CORRECCIONES DE ERRORES

Debido a la relevancia de la normas a las que rectifican, es convenien-
te consultar las correcciones de errores publicadas en el Boletín Oficial
del Estado nº 124, de 24 de mayo de 2002, sobre las leyes 23/2001,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2002
y 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social

Noticias al día
Presentación telemática del modelo 361 de devolución del
IVA a no establecidos

Los requisitos necesarios para la presentación telemática del modelo
361 son dos:
– Disponer de Número de Identificación Fiscal (en caso de que la solici-

tud la realice un representante bastará con que éste disponga de N.I.F.).
– Tener instalado en el navegador un certificado de usuario X.509.V3

expedido por la Fábrica de Moneda y Timbre.

En el supuesto de que se produzcan anomalías de tipo formal en la
transmisión telemática del modelo 361, se le notificará al solicitante
mediante un mensaje de error a través del propio sistema para que se
proceda a su subsanación.

El plazo para efectuar la presentación telemática de modelo 361 con-
cluye al término de los seis meses siguientes a la finalización de año
natural en que hayan devengado las cuotas a las que dicho modelo se
refiera.

Reducción de los índices de rendimiento neto por adversidades
climáticas en agricultura y ganadería para el ejercicio 2001

Las reducciones que se aprueban se encuentran relacionadas con
diversas medidas de carácter urgente que se fueron adoptando duran-
te el año 2001 a través de distintos reales decretos-leyes con el objeti-
vo de paliar los efectos producidos por adversidades climatológicas de
distinta naturaleza:
– Real Decreto-ley 6/2001, de 6 de abril, de medidas urgentes 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 de
Galicia y Castilla y León.

– Real Decreto-ley 10/2001, de 1 de junio, de medidas urgentes por
los efectos de las lluvias en determinados cultivos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

– Real Decreto-ley 13/2001, de 5 de septiembre, de medidas urgen-
tes por las lluvias acaecidas en febrero y marzo de 2001 en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León.

– Real Decreto-ley 1/2002, de 22 de marzo, de medidas urgentes por
los temporales acaecidos en las comunidades autónomas de Anda-
lucía, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Región de Murcia, Valencia
y Ciudad de Melilla.

Los contribuyentes afectados por la reducción de índices de rendi-
miento neto que hubiesen presentado su declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2000 o a 2001
podrán regularizar su situación, presentando solicitud de rectificación
de su autoliquidación ante el Delegado o Administrador de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria competente por razón del domici-
lio fiscal del contribuyente.

Las reducciones específicas para cada situación, efectivas desde el 19
de junio de 2002 pueden ser consultas en el Boletín Oficial del Estado
de 19 de junio de 2002.
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Lluny de ser una reforma més, el Reial Decret Llei núm.
51/2002 aprovat pel Consell de Ministres el passat 24 de maig
–el conegut “decretazo”– ha suposat una autèntica i profun-
da revisió del sistema de protecció de l’atur, amb un impacte
directe a les relacions laborals dels treballadors que presten els
seus serveis per compte aliè.
La nova regulació respon a la finalitat de flexibilitzar el mercat
de treball, i introdueix importants novetats als diferents tipus
d’extinció contractual, la prestació o el subsidi d’atur, i aporta
conceptes nous com la col·locació adequada o un paquet de
mesures dividit en diferents programes de foment del treball.
A causa de la gran quantitat de treballadors afectats el nou
text ha tingut un gran ressò mediàtic i social, i ha centrat el
debat en els següents punts:
– Desaparició dels salaris de tramitació.
– El compromís d’activitat i la col·locació adequada.
– El subsidi d’atur i la indemnització considerada com a renda

computable.
– Compatibilitat del subsidi d’atur amb el treball per compte aliè.

• Desaparaició dels salaris de tramitació
Els salaris de tramitació són les quantitats generades en con-
cepte de nòmina en el període comprés entre l’acomiada-
ment i fins a la resolució del conflicte laboral. 
La novetat introduïda pel decret estudiat consisteix en l’eli-
minació dels salaris de tramitació, que exclusivament existi-
ran en els acomiadaments que s’hagin declarat improcedents
mitjançant sentència judicial.
En aquests supòsits el jutge ordenarà la reincorporació al lloc
de treball o el pagament de la indemnització corresponent,
amb addició dels salaris meritats durant el procés –salaris de
tramitació- i declararà la improcedència de l’acomiadament.
Com a conseqüència directa de la nova legislació es modifi-
ca el moment a partir del qual es merita el cobrament de l’a-
tur, actualment es comença a percebre des de la data de
l’acomiadament, quan a l’anterior legislació es feia des de la
data de la conciliació administrativa.
L’acreditació d’aquesta situació legal d’atur es farà mit-
jançant un dels dos documents següents:
– L’acta de conciliació administrativa o judicial, que fins ara

havia estat el mitjà utilitzat. 
– La carta d’acomiadament, que constitueix la veritable

novetat, amb els requisits de l’art. 55.1 de l’ET, és a dir,
que detalli els fets i la data d’efecte.

• Compromís d’activitat i col·locació adequada
S’entendrà per compromís d’activitat el que adquireixi el
beneficiari de buscar treball activament, acceptar una
col·locació adequada i participar en accions específiques de
motivació, informació i orientació adreçades a incrementar
la seva ocupabilitat.
La definició de col·locació adequada serà la professió
demandada pel treballador o qualsevol altra per la qual
acrediti aptituds físiques i formatives. En tot cas es conside-
rarà adequada la coincident amb l’última activitat laboral.
Transcorregut un any de percepció ininterrompuda de pres-
tació, a més  de les professions anteriors, també es consi-
deraran adequades altres col·locacions que a judici del servei
públic, puguin ser exercides pel treballador.
La col·locació adequada dependrà de l’anàlisi de les cir-
cumstàncies que es detallen a continuació, amb inde-
pendència de si es tracta d’un contracte de treball de durada
indefinida o temporal, a temps parcial o complert.
– Quan s’ofereixi a la localitat de la residència habitual, o

una altra localitat situada a menys de 30 quilòmetres.

No s’aplicarà l’anterior si el treballador acredita que el temps
mínim del desplaçament és superior a 2 hores (anada i tornada).
– Quan el salari no sigui inferior al salari mínim interpofes-

sional,  un cop deduïdes les despeses generades o si supo-
sa una despesa superior al 20% del salari mensual.

D’acord amb el previst a la Llei de Sancions i Infraccions a
l’ordre social (RD 5/200), l’incompliment de l’establert en
aquest article del Decret, podrà comportar una sanció con-
sistent en l’extinció del pagament de la prestació o subsidi
de què sigui beneficiari.

• El subsidi d’atur i la indemnització considerada com a
renda computable 
El subsidi s’abonava als desempleats que haguessin esgotat
la prestació per atur i reunissin certs requisits, el principal
dels quals és no percebre unes rendes de qualsevol tipus
superiors a 331,65 euros/mes, és a dir, no superiors al 75%
del salari mínim interprofessional. 
El nou text normatiu considera l’import de les indemnitza-
cions per extinció del contracte de treball com a rendes com-
putables als efectes de determinar si un aturat té o no, dret
al subsidi d’atur.
En els supòsits de reconeixement de subsidi per atur derivat
d’un expedient de regulació de treball, es computarà com a
renda l’import de la indemnització percebuda un cop esgo-
tada la prestació d’atur.
Aquesta novetat pot modificar substancialment les nego-
ciacions entre empresari i treballadors, ja que una indemnit-
zació superior a 3.970,80 e anuals suposaria la pèrdua
automàtica del dret a cobrar subsidi durant el primer any.

•Compatibilitat del subsidi d’atur amb el treball per
compte aliè
El mateix decret aprova diferents programes per fomentar
l’activitat laboral. Aquests, faciliten l’accés als grups amb
més dificultats, com poden ser treballadors en formació, tre-
balladors eventuals del sector agrari o discapacitats.
Especialment rellevant és la possibilitat que els majors de 52
anys que siguin beneficiaris del subsidi d’atur puguin fer-lo
compatible amb un treball per compte aliè. 
En aquest sentit, es preveuen diferents ajuts per les empre-
ses i treballadors amb l’únic condicionant que el contracte de
treball tingui una durada superior a 3 mesos i amb els efec-
tes següents:
– Abonament mensual per part de l’INEM al treballador del

50% de la quantitat del subsidi, que podrà compatibilitzar
amb el salari.

– Abonament al treballador, en un sol pagament, d’una
quantitat equivalent a 3 mesos complerts de subsidi si can-
via de residència com a conseqüència del nou treball.

– Bonificació del 50% de la quota de la Seguretat Social per
comunes, al cas de contractació temporal.

– La resta de bonificacions previstes a l’anterior legislació.
En conclusió,  la reforma del sistema de protecció per atur es
caracteritza per un protagonisme de les polítiques actives,
alhora que simplifica i abarateix els tràmits d’acomiadament i
per tant atorga una major flexibilitat a les empreses en detri-
ment dels drets dels treballadors.
Aquest fet representa un canvi a la condició de l’aturat: deixa
de ser un simple posseïdor de drets, per tal d’estar condicio-
nat al compliment de certes obligacions.

Enric Fort
Advocat

Millet Guillén Bécares, SL

Reforma del sistema de protecció per l’atur
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NOVA DEFINICIÓ

En el Capítol VI de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’im-
post sobre societats, es defineixen com a societats patrimo-
nials aquelles que fins ara s’anomenaven  com de mera tinença
de béns o societats de cartera. Se segueix mantenint que aquest
règim de societats patrimonials no s’aplicarà a aquelles en què
la totalitat dels socis siguin persones jurídiques, que a la vegada
no siguin societats patrimonials, o quan una persona jurídica de
dret públic sigui titular de més del 50 per 100 del capital, o
quan la societat cotitzi en un mercat secundari de valors.

TRIBUTACIÓ

És la gran novetat  d’aquestes societats, ara anomenades patri-
monials, ja que: 
a) La base imposable es dividirà en dues parts, la part gene-

ral i la part especial, i es calcularà d’acord amb allò que
disposa la normativa de l‘impost sobre la renda de les per-
sones físiques, i tindrà en compte el següent:
1) El rendiment net procedent d’activitats econòmiques (per

exemple, ingressos per arrendaments), es farà mitjançant
la modalitat normal del règim d’estimació directa.

2) En el càlcul de l’import dels guanys patrimonials no
resultarà d’aplicació el règim establert per a les derivades
d’elements adquirits amb anterioritat a 31 de desembre
del 1994 (reducció de l’import de la plusvàlua en funció
del temps d’estada en el patrimoni).

b) El tipus de gravamen seran els següents: la part general de
la base imposable tributarà al 40 per 100 i la part especial
de la base imposable tributarà al 15 per 100.

c) Les deduccions en la quota íntegra seran les  que corres-
ponguin segons la normativa de l’impost sobre la renda de
les persones físiques, en la mesura que resultin d’aplicació
per a una entitat.

TRACTAMENT DELS BENEFICIS DISTRIBUÏTS

Els beneficis distribuïts per les societats patrimonials rebran el
següent tractament:
a) Quan el preceptor sigui persona física, els dividends i par-

ticipacions en beneficis que procedeixin de períodes impo-
sitius en què la societat es trobés en el règim de societats
patrimonials, no haurà d’integrar-los en la seva renda.

b) Quan el preceptor sigui una entitat subjecta a l’impost sobre
societats, els beneficis percebuts donaran dret a la deducció
per doble imposició de dividends.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA: RÈGIM TRANSITORI

1) Les bases imposables positives de societats transparents així
com els altres conceptes pendents d’imputar corresponents
a períodes impositius iniciats abans de l’1 de gener del
2003, s’imputaran d’acord amb les normes reguladores de
transparència fiscal vigents en aquells períodes.

2) En la transmissió d’accions de societats que tinguin la con-
sideració de transparents abans de l’1 de gener del 2003, es
tindrà en compte el cost d’adquisició i de titularitat (benefi-
cis imputats sense efectiva distribució).

3) Els dividends distribuïts de períodes en què la societat esti-
gués en transparència, no tributaran en l’impost sobre la
renda de les persones físiques ni en l’impost sobre societats.
Tampoc estaran subjectes a retenció o ingrés a compte.

4) Les bases imposables negatives pendents de compensar per
les societats transparents que passin a tributar pel règim
especial de societats patrimonials, podran ser compensades
dins del termini que resti a la societat transparent, i en les
condicions establertes a l’article 23 de la Llei 43/1995, amb
la part general o especial de la base imposable.

5) Les deduccions per evitar la doble imposició, establertes en el
Capítol II del Títol VI de la Llei 43/1995, pendents de deduir per
insuficiència de quota podran deduir-se en els terminis establerts.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA: DISSOLUCIÓ I
LIQUIDACIÓ DE SOCIETATS TRANSPARENTS

a) Podran acordar la seva dissolució i liquidació sempre que en l’últim
període impositiu iniciat abans de l’1 de gener del 2003 hagues-
sin tingut la consideració de societats transparents i que durant
l’any 2003 hagin adoptat l’acord de dissolució amb liquidació.

b) El règim fiscal aplicable serà el següent:
Exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats.
No es meritarà l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de natura urbana amb ocasió de les adjudicacions
als socis d’immobles de natura urbana.
El valor d’adquisició i, en el seu cas, de titularitat de les
accions o participacions del capital de la societat que es dis-
solgui, s’augmentarà en l’import dels deutes adjudicats i es
disminuirà en el dels crèdits i diners adjudicats.

c) Durant els períodes impositius que conclouen fins a la fina-
lització del procés de dissolució, continuarà aplicant-se el
règim de transparència fiscal.

Ricard Viña
Assessor Fiscal del Col·legi

El nou règim de transparència fiscal

El tractament de les “societats patrimonials” en el projecte de
Llei de reforma parcial de l’IRPF i pel qual es modifiquen les lleis
d’impostos sobre societats i sobre la renda de no residents

La reforma de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener del 2003, pre-
veu la desaparició del règim de transparència fiscal, i la seva substitució per un nou règim de societats patrimonials.

Aquest nou règim exclou de la transparència fiscal  les societats de professionals i les d’esportistes i artistes, que
passaran a tributar en el règim general de l’impost sobre societats

Encara que es tracta d’un projecte de llei que serà modificat en el seu redactat quan compleixi amb el tràmit par-
lamentari preceptiu, atesa la seva importància i per poder prendre decisions abans de final d’any, comentem les
característiques més importants pel que fa a les societats en transparència fiscal.





La CMDS (Cimera Mundial pel Desenvolupament Sostenible)
és la conferència al més alt nivell polític, convocada per l’As-
semblea General de les Nacions Unides, del 24 d’agost al 4 de
setembre del 2002, a Johannesburg, República de Sudàfrica.

Els seus antecedents els trobem al 1987 amb la publicació de
l’”Informe Brundlandt”, informe que concreta el concepte
de desenvolupament sostenible, i que va fer de catalitzador de
la posterior celebració de la Conferència de les Nacions Unides
sobre Medi Ambient i Desenvolupament a Rio de Janeiro l’any
1992, coneguda com la Declaració de Rio, i que els principals
resultats són: la  diversitat biològica, el canvi climàtic, els principis
sobre boscos i l’Agenda 21. Aquest darrer instrument consisteix
en un programa d’acció, pel Desenvolupament Sostenible (DS),
especialment per les Agendes 21 locals, comarcals i regionals.
Aquest mateix any es va aprovar que al cap de 5 anys es faria una
revisió i avaluació de l’Agenda 21. L’any 1997, en l’anomenat
Rio+5 s’adopta un “Programa per l’Aplicació de l’Agenda 21”
i s’identifica els principals dèficits en el camí vers la sostenibilitat.

El programa adoptat en aquesta Cimera va establir que el
desenvolupament econòmic i social i la protecció del medi
ambient, són interdependents i alhora són part del DS, també
s’organitza la Comissió de Desenvolupament Sostenible (CDS).

En el procés preparatori de la CDS s’identifiquen els progressos
assolits fins ara i s’examinen els nous problemes, així com millorar
en l’aplicació de l’Agenda 21. En  aquests preparatius hi participen
els estats, les organitzacions internacionals, els ens territorials, i la
societat civil i es preveu la participació en les categories de “GRUPS
PRINCIPALS”, prèvia acreditació. Es consideren grups principals:
els joves, les dones, les organitzacions no governamentals, els ens
locals, els sindicats, les empreses, la comunitat científica i els agri-
cultors. En el marc de la Comunitat Europea, els treballs prepara-
toris per a la Cimera es van iniciar durant la presidència de Bèlgica,
i en l’espanyola s’han identificat els temes principals:
– Eradicació de la pobresa i foment de formes de vida sostenible.
– Foment d’una globalització que afavoreixi el DS
– Creació de patrons de producció i consum sostenible.
– Protecció de recursos naturals que són base del desenvo-

lupament econòmic i social.
– Consolidació del concepte de governança pel DS

Fins ara s’han celebrat tres PrepCom (preparacions de les
comissions):
1ª 30 d’abril al 2 de maig de 2001 a Nova York, establir pro-

cediments i programa.
2ª 26 de gener al 8 de febrer de 2002, per examinar els resultats

dels processos d’avaluació de l’aplicació d’Agenda 21, conside-
rar les aportacions econòmiques fetes per les organitzacions
internacionals, especialment per les financeres internacionals i
pel Fons Mundial pel Medi Ambient (GEF) i pels grups principals.

3ª 25 de març al 5 d’abril de 2002, reunió dels governs per arri-
bar a un acord, amb conclusions i recomanacions sobre mesu-
res a adoptar en un futur. Malauradament no es va
aconseguir, ja que no es va aprovar l’esborrany del document.

4ª 27 de maig al 7 de juny a Bali a nivell ministerial, per acon-
seguir un document amb propostes concretes per a la
Cimera de Rio+10.

Els principals objectius són:
– Avaluar els èxits i fracassos de l’aplicació de l’Agenda 21 i

altres resultats de Rio 92.

– Assolir compromisos entre la comunitat internacional que
permetin la consecució d’un desenvolupament sostenible
arreu del planeta.

En els propers noticiaris mediambientals intentarem donar-vos
els resultats de la Cimera.                                                    

Marta Roca
Economista

Apunts de legislació
• Espanya és el país, amb més projectes finançats en el pro-

grama LIFE M:A

• La llei 16/2002 de l’1 de juliol de Prevenció i Control Integrat
de la Contaminació ha estat publicada al BOE. Engloba la
Directiva 96/6/CE del 24-9-2001 (IPPC) més la D.1999 /13/CE
de compost orgànic i volàtils.

Notícies d’interès
• El ministeri de Medi Ambient llença una gran campanya de

conscienciació ambiental, en dues fase amb una inversió de
quasi 12 milions d’euros. (EFE, 20 juny)

• El Ministeri presentarà a l’octubre el primer esborrany d’Es-
tratègia del Clima, per complir amb els compromisos de
Kioto. (EFE, 28 juny)

• Aznar va presentar l’Estratègia espanyola del DS com un ins-
trument de progrés. (EFE, 22 juny)

• La UE portarà una iniciativa d’energies renovables a la Cime-
ra de la Terra. (París EFE 2 juliol)

• World Watch Institute demana un Pla Mundial per a la llui-
ta contra la contaminació. (Washington EFE, 24 juny)

• Espanya es prepara per complir amb Kioto, que l’obliga a
limitar un 15% l’augment de les emissions entre 1990 i
2012. Indústria, transport i energia són els més comprome-
sos. (Expansión, 8 de maig)

• El vent i l’hidrogen són les piles de “l’ecoeconomia” diu
Lester R. Brown, pare del concepte Desenvolupament Soste-
nible.(Madrid, Expansión 14 maig)

• La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Rubes Edito-
rial creen el portal divulgatiu sobre ciències ambientals, ano-
menat ECOTROPIA, dirigit pel professor J. Enric Llebot.
(AMD Press, 28 juny)

• La UAB acollirà el centre tecnològic Europeu del Territori i
MA, depenent de l’Agència Europea, única instal·lació d’a-
quest tipus a Espanya, per a l’estudi de la degradació del
sòl, segons el desenvolupament sostenible.(EFE 5 juliol)  

• L’Ajuntament de Barcelona signa amb 100 entitats un
compromís de sostenibilitat. (EFE, 10 de juliol).
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Els cafès mediambientals es reanudaran el proper mes d’octu-
bre. S’accepten suggerències dels interessats en el tema. 

També us farem arribar la data de la conferencia “El Medi
Ambient després de Johannesburg” a final de setembre, a
càrrec del director general de Planificació Ambiental, del Ser-
vei de Medi Ambient de  la Generalitat de Catalunya Sr. Jordi
Sala.

Cursos i esdeveniments
La Comissió d’economia del medi ambient, del Col·legi d’Eco-
nomistes, en l’àmbit d’“Aula d’economia ambiental” té pro-
gramat els cursos següents.

1r semestre 2002-03 (octubre-desembre):
– Valoració econòmica de l’impacte ambiental.
– Costos ambientals de l’empresa.
– Economia dels residus.
– Economia de l’energia.

2n semestre 2002-03 (febrer-juny):
– Economia de l’aigua.
– Avaluació d’inversions ambientals.
– Instruments econòmics per a la millora ambiental.
– Avaluació econòmica de riscos ambientals.
– Valoració dels recursos naturals.
– Sistema de gestió mediambiental ISO 14001.

Les dates i els programes es poden consultar a la web.

MÀSTERS I POSTGRAUS:

• Integració de Sistemes de Gestió (Qualitat i Medi Ambient)
Octubre 2002. 
Universitat Barcelona. Les Heures.

• Gestió i tractament de residus. 
Octubre 2002. 500 h. Master i 300 Post-grau. 
Les Heures.

• Intervenció Ambiental; Persona, Societat i Gestió.
14 -10. 410 h. Màster 
UB i UAB

Informació: 93-5677405 www.lesheures.fbg.ub.es

Ajuts
• Cinquè Programa Marc “Qualitat de vida i gestió dels

recursos vius” per a projectes d’IDT, projectes de demos-
tració, projectes combinats, xarxes temàtiques i accions con-
certades. Fins el 31.12.2002.

Pressupost
Total disponible per a la partida de Medi Ambient i Salut:
32,1 milions e Veure Box 6 i 7.

• Programa d’estalvi d’aigua a la indústria.
Vigent tot l’any 2002

Pressupost
Cobreix la totalitat del cost de l’auditoria i el servei d’asses-
sorament permanent.

Destinataris
Empresas industrials amb un consum anual d’aigua superior
a les 15.000 tones mètriques.

Tipus de projectes
Servei d’assessorament permanent i programa gratuït per a
indústries que volguin disminuir el consum específic d’aigua.
Institut Català d’Energia 93 662 05 00

• Línia de préstecs per a les millores mediambientals de
les empreses. Vigent fins a nova regulació.
Préstec de fins el 70% de la inversió. Tipus d’interès fix
(establert per a l’ICF), variable (Euribor + 1%) o mixt. 
Amortització: màxim 12 anys. Fins a 2 anys de carència.
Comissions: 0,5% estudi i 0,5% obertura.
Per a empreses de tots els sector econòmics, llevat dels sec-
tors agrari i agroalimentari, amb projectes d’inversió que tin-
guin per objecte la millora medi ambiental dels processos
productius, així com el control o l’adequació a la normativa
vigent. 
– Canvis de processos per reduir la quantitat de residus

generada o per valorirzar-los.
– Aplicació de mesures de minimització de residus.
– Implantació de certificacions ISO 14004, dels sistemes de

gestió de la qualitat ambiental EMAS o l’etiquetatge
ecològic de productes i serveis. Institut Català de Finances.

En l’apartat de la Comissió d’Economia del Medi Ambient
del WEB del Col·legi d’Economistes de Catalunya:
www.coleconomistes.com hi trobareu més informació
de les referències legislatives, notícies i ajuts
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11 de setembre. Conseqüències dels atemptats a Nova York 
en la indústria asseguradora un any després

L’11 de setembre de 2001 va marcar “un abans i un després” en la història de la indústria asseguradora. 
L’impacte econòmic dels atacs terroristes posaven el sector en primera línia de front.

Aquest ha estat el sinistre més complex a què asseguradores i reasseguradors s’han hagut d’enfrontar.

Servei Servei Assegurances

Per a més informació:

Tel. 902 32 64 32 
(May Gómez – Carmen Segovia)
assegurances@coleconomistes.com
Pàgina web del Col·legi: www.coleconomistes.com

PRIMERES CONSEQÜÈNCIES DELS ATEMPTATS

Les pèrdues econòmiques han estat taxades en gairebé 50
bilions de dòlars segons informa el Lloyd’s, el major mercat
assegurador en el món, i que té com a principal client la indús-
tria nordamericana.

Com ja va succeir després dels devastadors efectes de l’hu-
racà Andrew, fins aleshores màxim sinistre a què s’havia
enfrontat el mercat assegurador, la pèrdua de capacitat per
part dels reasseguradors ha provocat un increment de fins al
15,1% de les primes netes, tant en les pòlisses de nova con-
tractació com les renovacions. Aquesta tendència també s’ha
reproduït a Europa, i probablement es mantindrà al llarg del
2003.

El mercat assegurador s’ha endurit fins al punt que aquesta
pèrdua de capacitat asseguradora ha dificultat poder assegu-
rar riscos complicats que han afectat als sectors de la indústria
aeronàutica, química i tèxtil, entre d’altres. 

A gener de 2002 les asseguradores van haver de revisar els
seus contractes reasseguradors. Les renovacions van ser pro-
blemàtiques, fins i tot alguns contractes van quedar suspe-
sos, cosa que va provocar que alguns riscos vinculats als
rams de responsabilitat civil, danys patrmonials, etc. quedes-
sin exclosos de les polítiques de suscripció d’algunes com-
panyies asseguradores.

LES IMPLICACIONS DELS ATEMPTATS UN ANY DESPRÉS

Els atemptats sobre el World Trade Center han fet que els
reasseguradors repensin i redissenyin els programes reassegu-
radors, afegint noves cobertures i condicions amb l’objectiu
de protegir-se contra pèrdues massives, que afecten a dife-
rents rams a la vegada. 

Això suposa que assegurances, com les de vida, que tradicio-
nalment s’analitzaven en termes de mortalitat general, calcu-
lant el cúmul de risc (per exemple, els efectes d’una explosió,
accidents de grup, etc.), actualment es revisin buscant noves
línies de finançament capaces de cobrir pèrdues concentrades
en un mateix lloc i moment, i que afecten a nombroses pòlis-
ses i cobertures.

A causa de l’increment d’exclusions de les cobertures d’atacs
terroristes en moltes pòlisses, alguns governs han vist la neces-
sitat de crear pols asseguradors que se’n facin càrrec. És el cas
d’EXTREMUS, asseguradora participada per l’Estat alemany, les
asseguradores i la indústria d’aquest país, que començarà a
operar a principi de setembre. Estarà especialitzada en riscos
de terrorisme i actuarà com a complement de l’asseguraça tra-
dicional cobrint danys materials a immobles i indústries.

Així doncs, com era d’esperar, els atacs terroristes del passat
11 de setembre de 2001 han causat un mar de canvis en la
manera d’assegurar, mesurar i calcular els riscos.

Carme Segovia
Consultora d’Assegurances

Servei AssegurancesEconoIngressos
Visqui la seva baixa laboral amb tota tranquil·litat, la seva economia està

a cobert.
El seu salari marca el seu nivell de vida i li garanteix aquesta seguretat mentre

exerceix la seva activitat laboral. 
El servei d’Assegurances del Col·legi d’Economistes de Catalunya s’ha plantejat

que li succeiria en el moment que una baixa laboral, a causa d’una malaltia o d’un
accident, no li permetés treballar. Com cobriria les despeses habituals i les noves
necessitats que poden aparèixer?

Per què les preocupacions no formin part de la seva vida, hem dissenyat Eco-
noIngressos, per què cada dia de treball que vostè perdi per baixa laboral conti-
nuï rebent ingressos, passi el que passi.

Per què la seva tranquilitat estigui sempre assegurada.



EconoCompra Garantitzada

La millor garantia per defensar els seus interessos davant de "sorpreses".
El Servei Assegurances vetlla pels seus interessos, per això li ofereix una assegurança

innovadora, que defensa a l’assegurat de reclamacions, pèrdues i estafes derivades de
la compra d’un habitatge.

Si en el moment de la compra subscriu la pòlissa, aquesta el pot ajudar davant de
possibles “sorpreses”:

“Em van enganyar en incloure documentació falsificada davant de notari “

“Vaig comprar un habitatge sobre plànols i la superfície era molt inferior a la compromesa“

“Em vaig quedar sense plaça de garatge perquè havia una columna que no estava prevista”

Mitjançant aquesta assegurança tindrà garantida la defensa jurídica necessària per
fer front judicialment a qualsevol imprevist derivat de la compra d’un habitatge. 

La pòlissa té un únic preu de 189,97 e i una vigència de 20 anys.

EconoSalut
Per a la seva tranquil·litat.
Sabem la gran importància que té gaudir tranquil·lament de la vida, per això posem

a la seva disposició les millors cobertures, per a vosté i la seva família.

El Servei d’Assegurances us ofereix una pòlissa de salut mixta, és a dir quadre mèdic,
inclou les millors clíniques i centres sanitaris de Catalunya, més lliure el·lecció de met-
ges, centres i clíniques a Espanya i l’estranger (fins a 450.750,00e per any).

A més, aquelles famílies de 3 membres, o més, gaudiran d’un 15% de descompte
en la prima anual.

SalutSelecció
En el moment més delicat tindrà els millors especialistes mèdics.
Salut Selecció és el complement ideal a qualsevol pla de salut, tant públic com pri-

vat, capaç  de resoldre els problemes de salut relacionats amb les malalties més greus,
cobrint fins al 100% de les despeses (límit fins a 450.750,00 e) per escollir els millors
centres i hospitals del món.

La pòlissa garantitza una indemnització per diagnòstic de malatia greu amb la fina-
litat que, l’assegurat pugui atendre les despesses derivades de la malaltia.

Queda coberta la segona opinió i gestió mèdica, així com també despeses mèdiques
i assistència en viatge.

A més, aquelles famílies de 3 membres, o més, gaudiran d’un 10% de descompte
en la prima anual.

Assegurança de Vida 
El Servei d’Assegurances li ofereix una important pòlissa de vida, capaç de cobrir fins

a 1.200.000,00 e.  

L’assegurat comptarà a més amb les cobertures complementàries d’invalidesa abso-
luta i permanent; mort per accident i per accident de circulació; així com també, d’in-
validesa per accident i per accident de circulació.

A més, inclou una garantia excepcional: segona opinió mèdica en cas de diagnòstic
de càncer, transplant d’òrgan vital, accident cerebrovascular, infart de miocardi, etc.

EconoDefensa Jurídica Professional

És la pòlissa complementària a la de responsabilitat civil (RC), ja que garantitza la
defensa dels interessos de l’economista en l’àmbit de l’activitat professional: defensa
penal, reclamació de danys d’origen no contractual i defensa suplementària de la RC
(sempre que existeixi pòlissa de RC i aquesta no tingui efecte, per trobar-se en situa-
ció de descobert, refús o insolvència de l’asseguradora).

Ja podeu vivistar l’apartat d’Assegurances a la web del Col·legi, 
www.coleconomistes.com, des d’on podreu demanar pressupostos on-line.

Per a més informació:

Tel. 902 32 64 32 
(May Gómez – Carmen Segovia)
assegurances@coleconomistes.com
Pàgina web del Col·legi 
www.coleconomistes.com

Servei Assegurances
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LA WEB DEL COL·LEGI

Nou servei de correu-web

L’ús cada dia més necessari del correu electrònic, tant en l’àm-
bit professional com personal juntament amb el fet que molt
sovint hem de desplaçar-nos, fa que sigui enutjós estar recon-
figurant el programa que fem servir per accedir al nostre
correu-e per accedir a les possibilitats que ens dóna aquesta
eina d’Internet. Davant d’això hem desenvolupat un aplicatiu
que permet a aquells que sigueu usuaris del servei Connecta’t,
accedir des de la web del Col·legi al vostre correu-e des de
qualsevol ordinador i qualsevol lloc.

A la part superior dreta de la pàgina principal de la web del
Col·legi teniu al vostre abast un accés al correu-e. Un cop
identificats podreu llegir els missatges, enviar-ne, esborrar-ne
o classificar-los en carpetes. Aquesta eina, llevat de si esborreu
algun missatge, no us impedirà rebre els missatges rebuts al
lloc habitual des d’on consulteu el vostre correu. 

Propers projectes

A partir del proper mes de setembre anirem incorporant nous
serveis dins de la web del Col·legi i que puntualment us ani-
rem informant. A grans trets us avancem tres dels propers ser-
veis que es posaran en funcionament ben aviat. 

El primer d’ells és una utilitat que permetrà fer transaccions
econòmiques de manera segura. És a dir efectuar els paga-
ments d’inscripcions a cursos o de serveis mitjançant un servi-
dor segur i amb encriptació de les dades que s’envien. 

Una altra de les novetats que ben aviat posarem en marxa és
la que permetrà la creació d’un directori de webs d’economis-
tes. Aquest servei es farà mitjançant un conveni amb l’empre-
sa e-xtendnow que permetrà, a un preu molt competitiu,
accedir a una eina que permetrà poder crear i modificar on
line la seva pròpia web. 

I, ja per acabar, el darrer projecte que anem treballant és la
modificació de les àrees privades de la web del Col·legi. Així,
aviat, només es podrà accedir a aquestes àrees mitjançant uns
codis personalitzats per cada col·legiat que, aviat, rebreu per
correu als vostres domicilis. 

QUÈ PASSA A INTERNET ?

Navegador 6.3

Aquest programa és la nova versió del popular navegador de la
casa Netscape que us permetrà explorar els continguts d'Internet,
enviar i rebre correu electrònic, consultar i participar en els fòrums
de notícies i crear les vostres pàgines web; ara podeu fer tot això
en català i d'una manera senzilla, intuïtiva i eficaç que pretén
aprofitar al màxim les possibilitats actuals que ens ofereix Internet.
Els usuaris habituals de versions anteriors podreu comprovar que
aquesta ofereix noves opcions i que és plenament configurable;
també notareu importants millores en el programa de gestió del
correu, la principal d’elles és la possibilitat de gestionar més d'una
bústia de correu d'una forma còmoda i pràctica.

Aquest programa i d’altres els podeu trobar a l’apartat de Pro-
gramari dins el capítol de Serveis de la web del Col·legi.

“APUNTS”

Els fitxers temporals o la memòria cau dels navegadors

Qualsevol programa que fem servir per navegar per Internet
guarda, en el nostre disc dur, una còpia de les pàgines que
visitem. Quan tornem a anar a alguna d’aquestes pàgines, el
navegador busca primer si està emmagatzemada en el nostre
disc i, en cas afirmatiu, és la web que ens ensenya. Això per-
met que en molts casos, la navegació sigui una mica més
ràpida però també possibilita que accedim a informació que
pugui estar caducada. Per evitar això hi ha dos trucs que
podem fer servir. Si el nostre navegador és l’MS Internet
Explorer, un cop tinguem la pàgina web carregada, preme-
rem a l’hora la tecla de Control (Ctrl) i la tecla F5. Si, per con-
tra, el navegador que fem servir és el Netscape Comunicator,
el que haurem de fer és prémer a l’hora la tecla de majúscu-
les (està indicada amb SHIFT o una fletxa en el teclat) i clicar
amb el ratolí el botó d’ACTUALITZAR PÀGINA del navegador.
Amb això conseguim que el navegador que fem servir vagi a
buscar la web al servidor on està hostatjada i no la còpia que
hi ha en el nostre disc.

Evidentment, aquestes còpies que fan els navegadors en el
nostre disc, ocupen un espai que ens pot ser necessari. Per
tant, es aconsellable que periòdicament “buidem” o esborrem
aquests fitxers. Per fer-ho només hem d’accedir a les opcions
de configuració del navegador que fem servir i allí trobarem
una opció per fer “neteja” d’aquests fitxers. Si sou usuaris de
l’MS Internet Explorer, aneu a HERRAMIENTAS --> OPCIONES
DE INTERNET i a la fitxa de GENERAL trobareu aquesta opció.
Si sou usuaris del Netscape Comunicator heu d’anar a EDICIÓN
--> PREFERENCIAS i allí obrir (clicant damunt el signe +) l’opció
AVANZADAS i anar a la subopció MEMORIA CACHÉ. 

No hi ha cap perill en esborrar aquests fitxers.

LA WEB RECOMANADA

L’Observatori del Deute en la Globalització (http://www.debt-
watch.org/cat) és una xarxa de persones i equips dedicats a la
investigació de les relacions Nord-Sud i de l'origen dels deutes
intercomunitaris durant l'actual procés de globalització. La
xarxa, la coordina la Càtedra UNESCO de Tecnologia, desen-
volupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, al Campus de Terrassa.

Aquesta és una de les moltes webs que pots trobar a l’apartat
de webs recomanades en la web del Col·legi.

Quadern de navegació
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La informació mediambiental en els comptes anuals

La protecció i la defensa del medi ambient han esdevingut en
els darrers anys un dels factors amb major rellevància social,
que ha comportat que les empreses hagin hagut d’assumir un
compromís vers la pressió social que demanda comportaments
respectuosos amb el medi ambient. La resposta a aquest com-
promís es concreta en actuacions, que a més de ser efectiva-
ment realitzades, han de ser donades a conèixer. Les fórmules
de difusió de la política mediambiental de les empreses són
diverses, i entre aquestes, hi podem incloure, òbviament, els
comptes anuals. 

La normativa comptable espanyola ha seguit la línia de consi-
derar la incorporació als comptes anuals de determinada infor-
mació mediambiental i, en aquest sentit, algunes disposicions
sectorials ja contemplaven aquests aspectes (adaptacions del
pla general de comptabilitat al sector elèctric, a les conces-
sionàries d’autopistes i a les empreses del sector d’abastament
i sanejament d’aigua). Amb tot, l’impuls definitiu a la informa-
ció mediambiental en l’àmbit comptable ha estat la recent
aprovació per part de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes (ICAC), de la “Resolució de 25 de març de 2002 (BOE
de 4 d’abril de 2002) per la qual s’aproven normes per al reco-
neixement, la valoració i la  informació dels aspectes mediam-
bientals en els comptes anuals”.

L’ICAC assumeix el repte de definir què és el que es considera
“activitat mediambiental” per, tot seguit, establir una sèrie de
normes que, en síntesi, són les següents:
– Obligació d’informació de les qüestions mediambientals que

puguin ser necessàries per tal que els comptes anuals expres-
sin la imatge fidel de l’entitat.

– Definició del concepte de responsabilitat de naturalesa
mediambiental i de les provisions i contingències que aques-
tes puguin ocasionar, establint criteris per a la seva quantifi-
cació i comptabilització.

– Definició i tractament comptable de les despeses i dels actius
de naturalesa mediambiental, establint criteris per a la seva
valoració i comptabilització.

– Descripció de la informació a incloure en la memòria en rela-
ció a aspectes mediambientals. 

– Proposta de comptes específics per al registre dels efectes
mediambientals.

Per la seva especial rellevància, és convenient recordar els
aspectes que la Resolució de l’ICAC estableix com d’obligada
incorporació a la memòria dels comptes anuals:
– Normes aplicades per a la valoració dels actius que tenen com

a finalitat la minimització de l’impacte mediambiental i la pro-
tecció i la millora del medi ambient, que inclou la reducció o
l’eliminació de la contaminació futura, i detalla els criteris uti-
litzats per a la seva activació o consideració com a despesa.

– Descripció del mètode d’estimació i càlcul de les provisions
per responsabilitats de naturalesa mediambiental.

– Polítiques comptables sobre descontaminació i restauració de
llocs contaminats.

– Informació sobre deduccions fiscals aplicades per inversions
en mesures per reduir l’impacte mediambiental.

– Creació d’un nou apartat a la memòria anomenat “informa-
ció sobre el medi ambient”, en el qual s’inclourà la descrip-
ció dels immobilitzats materials, de les despeses ordinàries i
de les despeses extraordinàries més significatius vinculats a la
protecció i la millora del medi ambient; el detall dels riscos,
de les provisions, de les responsabilitats i de les contingències
per actuacions mediambientals i, per últim, les subvencions
rebudes de naturalesa mediambiental.

Partint de tot allò establert per la Resolució de l’ICAC, les
empreses disposen d’un marc normatiu prou clar en relació a
la informació de caràcter mediambiental que han d’incorporar
en els seus comptes anuals. Una altra cosa és, però, que tota
aquesta informació, com a part integrant dels comptes anuals,
ha de ser auditada, cosa que requereix, per tant, que sigui
auditable. 

L’auditabilitat de la informació de caràcter mediambiental plan-
teja nous reptes als auditors de comptes que es troben, així
mateix, mancats de cap normativa concreta a nivell estatal que
contempli les qüestions relatives al medi ambient en els treballs
d’auditoria, hi ha únicament algunes referències en documents
publicats en el si de la IFAC (International Federation of
Accountants) i les IASC (International Accounting Standards
Committee). 

Amb tot, és evident que el treball dels auditors ha de ser ja
planificat i executat contemplant la revisió de la informació
mediambiental continguda en els comptes anuals. Però
també, i aquí és on rau la major dificultat, l’auditor ha de revi-
sar també la informació mediambiental omesa en els comptes
anuals: incompliments de normatives mediambientals, costos
futurs de descontaminació no provisionats, riscos de san-
cions,... o, fins i tot, possible incompliment del principi d’em-
presa en funcionament.

Aquest entorn porta, una vegada més, a l’enfocament pluri-
disciplinar de l’auditoria, com l’única manera d’afrontar els
nous riscos que conflueixen en la informació financera de les
empreses i la responsabilitat de l’auditor d’expressar una opi-
nió sobre aquesta.

Pere Ruiz i Espinós
Economista soci de Faura Casas

PROPERES ACTIVITATS DELS ECONOMISTES
AUDITORS, SECCIÓ DEL REA A CATALUNYA

– Sessions de casos pràctics: es reanuden a partir del
proper mes d’octubre.

Són sessions en les quals es debaten temes pràctics sobre
auditoria, comptabilitat i aspectes fiscals relacionats.

• La primera setmana d’octubre, sessió sobre Control
de qualitat, amb l’assistència de la Sra. Cristina Gil,
membre del Comitè de Pràctiques del REA, on farà
una breu presentació del tema i aclarirà totes les
consultes que se li plantegin.

– Està previst també organitzar conjuntament amb la
Comissió d’Economia del Medi Ambient un Cafè
mediambiental sobre temes d’Auditoria de Comp-
tes i Medi Ambient.

– Està previst organitzar conjuntament amb la Comissió
d’Assessors Fiscals i el REAF, un acte de presentació
del llibre Impuesto de Sociedades. Casos prácticos
2002, escrit pel Sr. Ignacio Uzelay.



El passat dia 6 de maig
del 2002, el Sr. Juanjo
Torrebadella soci d’ Ernst
& Young, i el Sr. Carles
Àvila soci d’Artecnia
Audit, varen procedir a

comentar el perquè, el com i quins són
els procediments de revisió per dur a
terme la supervisió del treball d’auditoria
com a element fonamental per establir
les conclusions en una feina d’auditoria.

Es va desenvolupar en una primera part
un raonament teòric basat en les normes
tècniques d’auditoria referents a la super-
visió dels papers de treball de forma
comparativa entre com es duu a terme
aquesta feina en un entorn de gran mag-
nitud (organització internacional) i en un
entorn de magnitud petita – mitjana  (des-
patxos professionals amb un nombre
d’auditors reduït). 

En una segona etapa de la mateixa sessió,
es va presentar un cas pràctic de revisió
de papers de treball sobre la base de la
qual es mostraven els arguments d’audito-
ria mínims que –independentment de la

magnitud de l’organització professional
on es dugui a terme la feina de supervi-
sió–, s’haurien de detectar i solucionar
abans d’emetre una opinió.

Com a resum dels comentaris esmentats
en la primera etapa de la sessió podem
indicar:
– És molt important considerar la super-

visió dels papers de treball com una
tasca que es fa de forma continuada,
durant el desenvolupament de cada
feina d’auditoria (no considerar-la
només al final del treball de camp), i
considerar la possibilitat d’adaptar el
treball de camp pendent en funció de
les conclusions a què anem arribant a
mesura que supervisem la feina i de
com evoluciona.

– El grau de supervisió depèn de la com-
plexitat del treball i de la capacitat de
l’equip d’auditoria involucrat. Els dife-
rents professionals implicats en l’equip
de treball han de tenir un coneixement
clar de les seves responsabilitats i sobre-
tot dels objectius que es persegueixen
mitjançant els procediments d’auditoria
que han d’executar.

– El treball de cada professional de l’equip
ha de ser revisat per determinar si s’ha
fet adequadament i si s’arriba a les con-
clusions esperades en el disseny del
procediment en qüestió.

D’altra banda a la segona etapa de la
sessió, l’enfocament d’aquesta es va fer
tot donant importància no només a la
sistemàtica de la revisió dels papers de
treball pels professionals directament
involucrats, sinó que es va voler dedicar
una especial atenció  –donant una visió
àmplia i comparativa dels dos ponents
en funció de la grandària de les organit-
zacions a què pertanyien cadascun
d’ells–, sobre quin és l’objectiu, en quin
moment i com es desenvolupa una sego-
na revisió dels papers de treball per un
soci o professional extern independent
d’aquest. 

Es va arribar a aconsellar que sempre que
es pugui  –en alguns casos–,  i sempre
que calgui –en d’altres casos– i en funció
de la complexitat i del risc de la feina que
es faci,  es consideri la possibilitat de por-
tar a terme aquest tipus de supervisió per
un tercer i deixar evidència d’aquest pro-
cediment en els propis papers de treball
com una etapa addicional de la feina de
supervisió feta. És possible  –i en algunes
ocasions ha passat, en casos que va
comentar el Sr. Torrebadella– que una
persona externa al propi treball que es
desenvolupa, detecti o pugui trobar qües-
tions importants o problemes d’auditoria
que –precisament per estar-hi directa-
ment involucrat– el supervisor responsa-
ble de l’equip de treball i de la pròpia
feina d’auditoria, no hagi detectat o no
hagi considerat arriscades, fins i tot pot
arribar a fer canviar tant la orientació de
la feina com en alguna ocasió la pròpia
opinió final de l’informe d’auditoria.

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

La supervisió del treball 
d’auditoria com a element
fonamental per establir 
les conclusions



El passat 12 de juny el
text de la nova normati-
va financera fou tractat
al Col·legi d’Economis-
tes per la Sra.Gloria Her-
nández García, directora

general del Tresor i Política Financera. L’ac-
te fou organitzat per la Comissió d’Econo-
mia Financera, presidit pel Sr. Artur Saurí,
vicedegà del Col·legi, i presentat pel Sr.
Xavier Segura, vicepresident de la Comissió.

La Sra. Hernández començà dient que el
text que llavors es debatia i esmenava al
Congrés s’havia estat gestant durant dos
anys al Tresor per a adaptar la regulació
financera espanyola a les directives euro-
pees i tractar el diner electrònic per garan-
tir-ne la seguretat en l’ús. Modifica moltes
lleis per a ajudar a posar al dia el sistema
financer espanyol, i de fet, pels canvis
constants de la realitat financera caldran
contínues revisions addicionals.

El projecte de llei, que es preveu que entri
en vigor l’octubre o el novembre d’en-
guany, té quatre eixos: la millora de l’e-
ficiència en la prestació de serveis
financers, la millora del finançament a les
PIME, l’impuls de les tècniques electròni-
ques a través de la seva regulació, i la pro-
tecció i la seguretat dels usuaris dels serveis.
El Congrés hi ha obert una nova part amb
canvis en la regulació de caixes d’estalvi.

La principal mesura per millorar l’eficièn-
cia en el sector financer és la creació d’una
societat de sistemes, que centralitzarà la
compensació i liquidació de valors que fins
ara feien per separat la Central d’Anotacions

de Deute Públic i el Sistema de Liquidació
i Compensació de Valors (la negociació en
Borsa i AIAF en renda fixa), que es fusionen
per a crear-la. S’hi podran integrar (si volen)
els sistemes de liquidació dels mercats de
derivats financers i les borses autonòmiques.

Algunes de les altres mesures del mercat de
valors són: la previsió de la creació d’una o
vàries entitats de contrapartida central, per
absorbir el risc de contrapartida en les ope-
racions; i la major regulació dels sistemes
organitzats de negociació com el Latibex i
les plataformes electròniques.

El mercat de crèdit s’intenta agilitzar adap-
tant noves formes de finançament i obrint
el ventall de valors acceptables com a garan-
tia. I per tal de no perdre negoci relacionat
amb valors nacionals (que s’enduien entitats
estrangeres), es permetrà a les d’aquí titulit-
zar préstecs a organismes i entitats públiques.

En quant als fons d’inversió, destaca l’eli-
minació de la tributació per traspassar
diners d’un fons d’inversió a un altre.

El finançament a les PIME s’intenta millorar
amb mesures com ara permetre el factoring
dels crèdits sobre les Administracions Públi-
ques, i canviar la regulació de les societats de
capital risc, que podran mantenir en cartera
amb els mateixos avantatges fiscals les partici-
pacions que van adquirir en el seu dia d’una
empresa encara que després surtin a Borsa.
Les tècniques electròniques de contracta-
ció, a l’igual que el diner electrònic es
regulen sempre preservant la seguretat del
client en aquesta operativa i la seguretat a
nivell general, i obliguen a les entitats a
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La Llei financera conèixer el client per poder evitar el
blanqueig de capitals. La mateixa regula-
ció d’aquests temes se suposa que serà el
millor instrument de l’Administració per
potenciar-les, i bàsicament atorga al minis-
tre d’Economia la funció de definir els
mínims a complir pels nous mitjans, a
analitzar cas per cas. En tot cas, les formes
de diner electrònic també estaran sota la
supervisió del Banc d’Espanya.

Es considera molt important la protecció
dels usuaris dels serveis financers. Per
començar, es reforça el sistema de reclama-
cions, que obliga a les entitats a tenir un ser-
vei d’atenció al client que reculli les seves
queixes i reclamacions i que amplia les
competències dels comissionats de defensa
dels clients (organismes públics), sense per-
judici del recurs als tribunals de justícia.

La norma parla de les clàusules d’arrodo-
niment dels préstecs concedits pels bancs:
a falta d’aprovació definitiva, es farà a
l’extrem d’interval més proper (superior o
inferior), i sense variar el tipus en més
d’un 0,125%.

I quant a les caixes d’estalvi,es vol reforçar
la seva funció d’incrementar la competiti-
vitat dels serveis financers tot facilitant les
aliances entre elles i el finançament via
quotes participatives (facilita la generació
de recursos propis per al creixement d’a-
questes entitats). A més, es limita la presèn-
cia de càrrecs del sector públic per evitar
que siguin considerades, per Eurostat, enti-
tats públiques.

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 Financera del web del Col·legi
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4 de juny

Sessió temàtica sobre Novetats en la decla-
ració de l’Impost sobre societats, organit-
zada per la Comissió d’Assessors Fiscals i
a càrrec del Sr. Àngel Segarra, economis-
ta assessor fiscal. 

5 de juny

Curs Iniciació al tast i al coneixement del
món del vi.

6 de juny

Reunió interna de la Comissió d’Assessors
Fiscals, organitzada per la seu del Col·legi
d’Economistes de Catalunya a Tarragona.

7 de juny

Presentació de la col·lecció de llibres d’E-
conomia de la Salut i Gestió Sanitària
(patrocinada per MSD-España). Presenta-
ció del llibre: Anàlisi del finançament
públic dels medicaments, a càrrec del Sr.
Lluís Bohigas, director general de Planifi-
cació Sanitària del Ministeri de Sanitat i
Consum i antic vicepresident de la CES,
del Sr. Jaume Puig, professor de la UPF i
antic vicepresident de la CES, i del Sr.
Vicente Ortún, professor de la UPF i antic
vicepresident de la CES. Acte organitzat
per la Comissió d’Economia de la Salut
juntament amb MSD-España. 

11 de juny

Tertúlia sobre Conclusions fiscals del
cicle, dins del Cicle: Com crear empreses
rendibles, organitzada per la Comissió
d’Assessors en la creació d’empreses.

12 de juny

Conferència sobre La Llei financera, a
càrrec de la Sra. Gloria Hernández García,
directora general del Tresor i Política
Financera, organitzada per la Comissió
d’Economia Financera i que va moderar el
Sr. Anton Gasol, president de la Comissió
(més informació a l’apartat Ressenyes
d’actes del Col·legi, a la pàgina 29). Aquest
acte es va retransmetre per videoconferèn-
cia a les diferents seus del Col·legi 

13 de juny

Conferència sobre La reforma de l’Impost
sobre la renda, organitzada per la Comis-
sió d’Assessors Fiscals i el Registre d’Eco-
nomistes Assessors Fiscals, va anar a
càrrec de l’Il·lm. Sr. Miguel Ángel Sánchez
Sánchez, director general de Tributs del
Ministeri d’Hisenda. 

17 de juny

Tertúlia dels Cafès mediambientals sobre
El canvi climàtic, organitzada per la
Comissió d’Economia del Medi Ambient i
que va anar a càrrec del Sr. Josep Enric
Llebot, catedràtic de Física de la UAB i
membre del Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible. 

Tertúlia sobre Novetats als comptes anuals
del 2001, organitzada per Economistes
Auditors de Catalunya, a càrrec del Sr.
Lluís Burgués, economista auditor, i del Sr.
Fernando Hoter, enginyer, responsable
Àrea Medi Ambient d’Ernst & Young. L’ac-
te va estar moderat pel Sr. Joaquín Martín. 

Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades
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19 de juny

Conferència sobre L’economia catalana a
mitjan del 2002, amb la participació del Sr.
Víctor Fabregat, del Sr. Àngel Hermosilla,
del Sr. Joan Miquel Hernández, de la Sra.
Mercè Jou, del Sr. Joan Lúria, de la Sra.
Teresa Ollé, de la Sra. Maria Parpal, de la
Sra. Germani Rincón, del Sr. Rafael Rome-
ro i del Sr. Artur Saurí, va estar moderada
pel Sr. Jordi Goula. Aquest acte va estar
organitzat pel Club de Conjuntura. 

25 de juny

Presentació del document La comptabilitat de
gestió en entitats sense ànim de lucre.Princi-
pis de comptabilitat de gestió d’AECA,elabo-
rat en el Fòrum permanent de comptabilitat
de gestió CEC-AECA, i que va anar a càrrec

de la Sra. Júlia Montserrat, economista i
consultora de CEES, i de la Sra. Pilar Sol-
devila, economista professora de la UPF. Va
moderar l’acte el Dr. Oriol Amat, economis-
ta, auditor, membre de la Junta de Govern
del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

11 de juliol

Sessió dedicada a La declaració de l’Impost
sobre societats de l’exercici 2001, a càrrec
del Sr. Àngel Segarra, economista assessor
fiscal, organitzada per la seu del Col·legi
d’Economistes de Catalunya a Lleida.

16 de juliol

Reunió de la Junta Ampliada

Documents de 
treball a disposició
dels col·legiats
En aquest període s’ha posat a dis-
posició dels membres del Col·legi
d’Economistes de Catalunya la
següent documentació que podeu
trobar a la pàgina web del Col·legi,
a l’apartat corresponent:

– Documentació aportada pel Sr. Josep
Enric Llebot, amb motiu de la tertú-
lia sobre El canvi climàtic del passat
17 de juny organitzada per la Comis-
sió d’Economia del Medi Ambient.

Postgrau: administració judicial 
d’empreses, una nova activitat
professional 
La nova Llei concursal
Durada: 200 h Data: gener de 2003

Consta de dos cursos

Curs de dret per a economistes 
i procediments concursals
Durada: 100 h Data: gener de 2003

Curs de viabilitat d’empreses en crisi
Durada: 100 h Data: novembre de 2003

▼
▼

Cicle de tallers:

L’organització eficient
HPWS High Perfomance Work Systems

A Aula
d'Economia

A Aula
d'Economia

A

A Aula
d'Economia

A Aula
d'Economia

A

A Aula
d'Economia

A

A Aula
d'Economia

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

Durada: 42 h
Horari: de 9.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h
Dates Taller 1: 25 i 26 de novembre 2002

Taller 2: 2 i 3 de desembre 2002
Taller 3: 9 i 10 de desembre 2002

Direcció i gestió de Fundacions
i altres Entitats no lucratives
Durada: 54 hores
Data: del 24 d’octubre al 12 de desembre
Horari: 1 dia per setmana

de 9.30 a 13.45 h i de 15.30 a 19 h 

Taller 1
Disseny

de processos

Taller 2
Organització
per processos

Taller 3
Millora

de processos
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Les Comissions i Grups de Treball
tenen per finalitat l'anàlisi de les dife-
rents problemàtiques professionals en
cada una de les diferents vessants i la
coordinació dels col·legiats que realit-
zen la seva activitat en cadascuna
d'aquestes especialitats. Estan inte-
grades pels col·legiats que s'hi hagin
inscrit.

També, les Comissions i Grups de Tre-
ball tenen atribuïda l'organització de
conferències, actes de divulgació i
activitats de formació i reciclatge.

Es reuneixen sempre prèvia convo-
catòria 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
respectiva, i les sessions temàtiques,
en què es discuteix un tema o aspec-
te concret que afecta l'activitat pròpia
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.

Si us voleu inscriure a una Comissió de
Treball en concret ho podeu fer mit-
jançant la pàgina web del Col·legi,
entrant a la Comissió, i també ho
podeu fer telefonant a la Secretaria del
Col·legi

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

Economistes 
Auditors de Catalunya
Secció del REA a Catalunya

President: Sr. Joan Amat

El passat dia 27/06 va prendre possessió
el nou Comitè de Gestió de la Secció del
REA a Catalunya, presidit pel Sr. Joan
Amat, i en formen part com a vocals: Sr.
Pere Lluís Fos, Sr. Carles Àvila, Sr. Agustí
Saubi, Sr. Joaquim Lladó i Sr. Antoni Puig.
Com a representants territorials  de Giro-
na, Tarragona i Lleida, respectivament Sr.
Esteve Gibert, Sra. Imma Rius i Sr. Albert
Prado, i com a consellers la Sra. Cristina
Gil i el Sr. Carlos Puig de Travy.

Aquest Comitè té per finalitat, d’una
banda, el recolzament de les atribucions
de l’estatut professional de l’economista,
i de l’altra, donar suport a l’auditor i a les
petites i mitjanes firmes d’auditoria, mit-
jançant una programació d’activitats i
serveis orientats a aquesta finalitat, mit-
jançant tres pilars: formació, informació i
assessorament personalitzat, no sols
sobre temes o aspectes d’auditoria, sinó
també sobre aspectes financers, fiscals i
comptables, relacionats amb l’auditoria. 

Per tal d’interrelacionar l’auditoria amb
d’altres aspectes de la vida econòmica, a
més del Comitè Gestor, a principi del mes
d’octubre es constituirà  el Comitè Con-
sultiu, presidit pel degà del Col·legi d'Eco-
nomistes de Catalunya, Sr. Jordi Conejos, i
del qual formaran part economistes audi-
tors i d’altres economistes, usuaris dels
informes i treballs dels auditors, amb la
finalitat de ser un lloc de trobada per tal
de tractar diversos aspectes relacionats

amb l’auditoria de comptes i la trans-
parència de la informació econòmica.

Des de la presa de possessió, el Comitè
Gestor s’ha reunit diverses vegades per
tal de perfilar un programa d’activitats,
així com una prestació de serveis especí-
fics pels auditors de comptes. En aquest
sentit, a partir del mes de setembre s’im-
pulsaran les sessions informals de casos
pràctics d’auditoria que es van iniciar en
aquest curs. S’organitzaran sessions
magistrals en col·laboració amb d’altres
centres d’activitats del Col·legi, com
poden ser la Comissió de Comptabilitat o
la Comissió d’Assessors Fiscals; s’establirà
un programa de formació tant per a
júniors com per a titulars de firmes d’au-
ditoria; i s’establirà un servei permanent
d’assessorament personalitzat per a temes
d’auditoria i altres relacionats.

Comissió
d’Economia de la Salut
President: Sr. Joan B. Casas
Vicepresident: Sr. Ivan Planas
Responsables d’organització de Dijous 
d’Economia de la Salut: Dr. Xavier Ruiz

La Comissió d’Economia de la Salut té
una vocació interdisciplinària que englo-
ba, juntament amb els economistes, a
d’altres professionals involucrats en l’eco-
nomia de la salut i l’administració sanità-
ria (metges, advocats...)

L’objectiu de la Comissió és debatre i
crear opinió sobre els temes que afecten
al desenvolupament del sistema sanitari
del nostre país, així com dels de les eco-
nomies del nostre entorn. Els reptes més
importants per a aquest any acadèmic
són: Dijous d’Economia de la Salut i Les
trobades amb el Col·legi de Metges.

Dijous d’Economia de la Salut consisteix en
sessions de debat al voltant d’un ponent
principal que exposa algun tema de l’ac-
tualitat de la economia de la salut. Dins
dels temes tractats s’inclou una gran diver-
sitat d’àrees, des de les més empresarials
(com els temes al voltant de les oportunitats

Treballem en grup / Comissions i grups de treball
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empresarials al sector sanitari), fins a les més
acadèmiques (com l’anàlisi dels factors de-
terminants de la mortalitat del malalt greu a
Catalunya mitjançant anàlisi multivariant, o
la qualitat de vida dels malalts crònics).

Les trobades amb el Col·legi de Metges pre-
tenen crear un pont d’unió entre ambdós
col·legis professionals per tractar temes de
preocupació conjunta. Sobre la base d’un
document de treball elaborat per un
acadèmic rellevant, la Comissió treballa
cada tema dins de la seva dinàmica habi-
tual. El mateix acadèmic és qui presenta el
document a la trobada corresponent.

Les trobades proposades per aquest any
són les següents: L’impacte de les noves tec-
nologies mèdiques: impactes en salut,
impactes econòmics (octubre 2002) i  Coor-
dinació entre nivells assistencials; les possi-
bilitats de millora (desembre de 2002).

Comissió 
de Comptabilitat
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 dife-
rents sectors econòmics. Dins la pròpia
Comissió estan representades la compta-
bilitat financera i la comptabilitat de ges-
tió, tant per entitats lucratives com per
entitats sense ànim de lucre, i la compta-
bilitat pública.

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

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
actualitzar els coneixements en compta-
bilitat i difondre les novetats tècniques,
normatives i de gestió que van aparei-
xent a nivell nacional i internacional.
D’altra banda, també realitza Documents

tècnics  en què se centra en temàtiques
concretes amb l’objectiu de divulgar
metodologies pràctiques d’implantació
de les eines de gestió en què la compta-
bilitat hi participa. En aquest sentit, la
Comissió ha signat un conveni amb
AECA en què es fa de forma conjunta
documents metodològics amb la comis-
sió d’aquesta entitat de comptabilitat de
gestió. Fins la data, ha realitzat el docu-
ment sobre “Indicadors de gestió per a
Entitats Públiques” (1999), i aquest
darrer any, el document de “Comptabi-
litat de gestió per a entitats sense ànim
de lucre”.

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

Comissió
d’Economia Financera 
President: Anton Gasol
Vicepresident: Xavier Segura
Secretari: Xavier Ferrer

La Comissió d’Economia Financera es con-
forma com un fòrum obert i plural de tro-
bada dels col·legiats amb un interès en
l’economia financera, entenent aquest con-
cepte en el seu sentit més ample i amb pers-
pectiva de relació amb altres disciplines.

La seva activitat s’insereix en el context
dels serveis del Col·legi i és oberta a tots els
col·legiats. Hi participen col·legiats relacio-
nats 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 plante-
gen al si de la mateixa Comissió. Al llarg del
curs s’han tractat i analitzat diversos temes
com: la gestió de risc de crèdit en entitats
financeres, les conseqüències financeres
de l’11 de setembre, s’han fet diversos actes
sobre temes europeus, sobre la crisi argen-

tina, una taula rodona sobre els preus dels
carburants, sobre la Llei financera,...

De cara al curs 2002-2003 és previst
començar-lo continuant debatent aspectes
relacionats amb la nova Llei financera i
seguir amb la línia d’activitats de la Comissió
que inclou conferències d’experts en temes
financers; taules rodones i debats sobre
temes d’actualitat vinculats al món financer i
als aspectes financers de l’activitat productiva;
presentacions sobre sistemes de finançament
de grans projectes singulars; presentació
de programes de finançament d’empreses
o d’entitats; reunions d’anàlisi de l’evolució
de la política monetària i sobre altres temes
d’interès i d’oportunitat que apareguin o que
proposin els mateixos membres de la CEF. 

Els interessats en formar part de la CEF cal
que s’inscriguin a través del Col·legi per carta,
fax, telèfon, correu electrònic o mitjançant
la pàgina web del Col·legi a la Comissió.

Comissió
d’Assessors Fiscals 
President: Sr. Jordi Conejos
Vicepresident: Sr. Josep M. Coma

Formada per especialistes tributaris, con-
voca el seu Comitè Permanent en el mes
de setembre per programar els cursos i
les sessions que realitzaran al llarg del
curs acadèmic. 

Sota la coordinació del Sr. Josep Manel Cid
convoca cada primer i tercer dimarts de cada
mes, durant els mesos d’octubre a desem-
bre i de gener a maig, sessions tècniques de
temàtica fiscal, que tenen per finalitat infor-
mar i debatre entre els membres de la comis-
sió les novetats fiscals que es produeixen,
així com facilitar el contacte entre ells.

Organitza, en col·laboració amb el REAF,
presidit pel Sr. Valentí Pich, conferències
i jornades en què participen els màxims res-
ponsables de l’Àgencia Estatal d’Administra-
ció Tributària i, també conjuntament amb el
REAF, s’elaboren documents adreçats a l’Ad-
ministració per tal de defensar els interessos
del contribuent, i la figura de l’assessor fiscal.
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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’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria de Catalunya, per a la presentació
telemàtica d’impostos, la possibilitat de
consulta a la base de dades de consultes
tributàries i altres serveis.

També, i des de fa poc temps, les socie-
tats inscrites en el Registre de Societats
del Col·legi poden adherir-se a l’esmentat
Conveni.

Grup de Treball d’Eco-
nomia del Coneixement  
Presidenta: Sra. Mercè Sala
Coordinador: Sr. Xavier Subirats

Els objectius del Grup de Treball s’orienten
a difondre la gestió del coneixement i l’a-
valuació del capital intel·lectual, a ajudar a
implantar eines de gestió del coneixement a
les organitzacions i a representar el Col·legi
en els diferents fòrums dedicats a aquestes
matèries. El Grup de Treball està format per
col·legiats, professionals i directius interes-
sats en la gestió del coneixement corpora-
tiu i l’avaluació  del capital intel·lectual.

El  Grup de Treball d’Economia del Conei-
xement es reuneix el segon dijous de cada
mes durant el període del curs acadèmic.
Les reunions combinen alternativament
reunions internes de treball i sessions
temàtiques públiques. A les sessions temà-
tiques s’exposen experiències pràctiques
en l’aplicació de la gestió del coneixement. 

Les activitats portades a terme durant el
darrer curs acadèmic se centraren  en la

celebració de quatre sessions temàtiques
dedicades a exposar experiències d’apli-
cació d’eines de gestió del coneixement,
en concret les sessions van ser:
– Gestió documental 
– Intranets corporatives (I i II)
– e-learning

Per al proper curs acadèmic, hi ha plani-
ficades les següents activitats:
– Aplicació d’estàndars a la gestió del

coneixement
– Story telling i gestió del coneixement.
– Gestió del coneixement i presa de decisions.
– Col·laborar amb l’Aula d’Economia en la

preparació de les activitats formatives
relacionades amb noves tecnologies, ges-
tió del coneixement i capital intel·lectual.

– Finalització i presentació de l’estudi sobre
mesura del capital intel·lectual de la ciutat
de Mataró en què participen els membres
del Grup de Treball, Josep M. Viedma,
Jordi Marín, Jordi Arderiu i Xavier Subirats
amb el suport de la Fundació Tecnocam-
pus. Aquest estudi es presentarà al con-
grés mundial sobre capital intel·lectual a
celebrar el gener del 2003 a Toronto.

– Establir relacions amb els grups interna-
cionals d’economistes dedicats a gestió
del coneixement, en concret amb l’E-
KEC (European Knowledge Economic
Council) i el GKEC (Global Knwoledge
Economic Council)

Comissió d’Economia
Territorial i Urbana  
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 comer-

cials 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 s’obre
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.

La integren persones que treballen tant
com a professionals liberals en el camp de
l’urbanisme, com en l’Administració Públi-
ca i en altres especialitats de l’economia.

Dins les propostes per al proper curs
estan, entre d’altres, tots aquells temes
relacionats amb la nova Llei d’urbanisme.

Comissió 
Unió Europea
President: Sr. Artur Saurí
Vicepresident: Sr. Joan Clavera

El dia 10 de gener a les 19h es va celebrar
la reunió constituent de la Comissió sobre
la Unió Europea,  convocada pel seu pre-
sident Sr. Artur Saurí. 

La Comissió té per objecte elevar el nivell
del coneixement, del debat i de la infor-
mació, en relació a la Unió Europea, tant
dels economistes com de la societat cata-
lana mitjançant l’organització d’actes, l’ela-
boració de documents d’opinió i reflexió. 

La Comissió ha de ser –com a estímul neces-
sari– enriquidora per als membres que la
conformen i ha de funcionar aprofitant les
noves tecnologies: el correu electrònic com a
eina de comunicació entre el seus membres.
La Comissió ja disposa d’una pàgina web
(en el si de la del Col·legi) restringida ini-
cialment als membres de la Comissió, en
què figuren  els documents d’interès en
relació a les discussions o treballs en curs.
La web està dirigida pel vicepresident de
la Comissió Sr. Joan Clavera. 

La Comissió està desenvolupant dos acti-
vitats principals: d’una banda la prepara-
ció durant la tardor de 2002 d’un acte de
valoració de la Presidència espanyola del
Consell de la UE, que permeti situar l’en-
focament del govern de l’estat dels pro-
blemes europeus i que possibiliti la
discussió de la anunciada reforma del sis-
tema rotatori de presidències.   



D’una altra banda la Comissió sobre la UE
continuarà la ja iniciada participació en la
Convenció per al Futur de la UE i presen-
tarà una contribució per escrit que serà
objecte d’un debat públic durant el curs
2002-2003. 

Finalment creiem que la web de la Comis-
sió de la UE pot ser un instrument per-
manent de diàleg i discussió sobre els
temes més vius de la integració europea
especialment pel que fa a la seva reforma
i ampliació. 

Comissió d’Economia
del Medi Ambient
President: Joan Ràfols 
Comitè Permanent: Mariona Coch,
Iñaki Gili, Camil Lluch, Marta Roca i
Josep M Salas

Està organitzada a partir d'un Comitè Per-
manent que es reuneix un cop al mes,
d'una Comissió Assessora, a més d'un Ple-
nari format per més de 200 economistes. 

Organitza cada tercer dijous de cada mes
els Cafès Mediambientals, prèvia convo-
catòria a l’agenda del Col·legi d'Econo-
mistes de Catalunya i recordatori per
e-mail. Es tracta de tertúlies sobre temes
mediambientals i sempre a partir de l’ex-
posició d’un ponent. Dues o tres vegades
a l’any organitza taules rodones de debat
sobre aspectes conflictius i d’interès per a
tots els economistes.

Publica, dins de cada Informatiu de l'Eco-
nomista, el Noticiari Mediambiental amb
les notícies i subvencions de major interès
relacionades amb la seva temàtica, i pro-
mou les activitats de l'Aula d'Economia
Mediambiental, dins l'Aula d'Economia del
Col·legi, amb la col·laboració de Formació
continuada Les Heures de la Universitat de
Barcelona i el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Té com a línies de treball prioritàries,
fomentar la sensibilitat dels economistes
en tot el relacionat amb el medi ambient
així com consolidar i millorar els instru-
ments professionals de gestió ambiental i
assegurar el rigor de la tasca d'auditoria
ambiental, així com consolidar i desenvo-

lupar el paper dels economistes en àrees
específiques de gestió ambiental sectorials. 

Participa activament en el Fòrum Ambien-
tal ECOMED i la Sra. Marta Roca, en repre-
sentació del Col·legi d'Economistes de
Catalunya, forma part del Comitè Tècnic de
la Fundació Fòrum Ambiental ECOMED.

Participa activament en L’agenda 21 de
Barcelona i en l’Agenda 21 de Catalunya,
en els tallers de “Governança i subsidia-
rietat” i “Sectors estratègics”.  

En el primer trimestre d’enguany, la
Comissió va adreçar un qüestionari a tots
els col·legiats per tal de copsar quins són
els seus interessos en temes mediambien-
tals. El 92,85% dels col·legiats que van
participar en l’enquesta opinen que els
economistes tenim quelcom a dir en el
camp del mediambient. Quant als temes
que van sorgir com de major interès van
ser, en primer lloc “mètodes de valoració
dels recursos naturals”, en segon lloc “la
fiscalitat mediambiental” i en tercer lloc
“la comptabilitat mediambiental”.

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

Comissió
d’Ensenyament
Presidenta: Sra. Montserrat Casanovas
Vicepresident: Sr. Joan Sardà
Secretari: Sr. José Luis Pérez Santamaria

Per tal de fer més
operativa les seves
actuacions, la Co-
missió d’Ensenya-
ment va organitzar-se
a meitat del curs
acadèmic que fina-
litza en Sub-comis-
sions temàtiques,
les finalitats de les
quals es detallen a
continuació:

– propiciar el contacte entre el professo-
rat universitari i el de secundària

– fomentar la formació contínua del pro-
fessorat  

– aconseguir un marc estable de col·labo-
ració i d’intercanvi d’informació amb
l’associació d’ensenyants d’economia i
empresa (eee) 

– facilitar el contacte dels estudiants de
secundària amb el món empresarial 

– promoure reformes prop de la Genera-
litat, i qualsevol altra institució regula-
dora de l’ensenyament de l’economia

– analitzar les repercussions de la prope-
ra implantació del sistema de crèdits
europeus sobre la pràctica docent

– debatre els efectes de l’aplicació de la
nova regulació estatal, principalment la
LOU, 

– analitzar l’impacte en la forma d’impartir
la docència, propiciada per l’aplicació
de les noves tecnologies de la informa-
ció i la comunicació (NTIC), 

– analitzar les magnituds que integren el
pressupost del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat.

Malgrat això, només varen ser  algunes
les Sub-comissions que varen iniciar la
seva activitat, no havent-se aconseguit,
lògicament, resultats rellevants en aquest
temps. Tanmateix Joan Carles Gil va pre-
sentar el mes de juliol, a la darrera sessió
ampliada de la Junta, un projecte d’Intra-
net per a la Comissió  –extensible a la
resta de Comissions– que es preveu que
sigui operatiu a final d’aquest any. 

Per dur a terme un programa tan ambiciós
com el que s’ha iniciat cal la col·laboració
de força gent. Per això cridem a partici-
par-hi activament, a partir de setembre, als
col·legiats i a tota persona que hi estigui
interessada.

Altres comissions i grups 
de treball

Grup de Treball d’Economia 
del Benestar  

President: Sr. Joaquin Trigo

Grup de Treball d’Economistes
en l’Europa Familiar

Presidenta: Sra. Montserrat Casanovas

Comissió 
de Màrqueting
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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. Albert
Prado Villareal així com el representant
dels Economistes Auditors de Catalunya-
Secció del REA a Catalunya, la Sra. Pilar
Ponce, pel Comitè de Normativa i Ètica
Professional,  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 d’altres, organitzar un curs sobre
La Llei de protecció de dades, i la Jornada
dels Economistes que aquest any tractarà
sobre “Economia i esport”.

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 l’afavoriment de l’activitat corporativa i el desenvolupament
d’accions de difusió de les diferents vessants i especialitzacions professionals en el seu àmbit territorial.

“Economia i esport”
Dimarts 5 de novembre de 2002 a les 18.00 hores, 
a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida

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

Generalment sempre que es parla de l’esport és per destacar dos elements que
es consideren molt importants, la salut i els diners que guanyen els esportistes
d’elit. Però, cada vegada més, l’esport es pot considerar com un eix vertebrador
de moltes activitats (roba, sabates, material esportiu, autocars, publicitat, prem-
sa, espais, construccions,...), que genera efectes multiplicadors cada cop més
extensos. Des del punt de vista de l’activitat econòmica, el volum d’empreses i
de persones que treballen al voltant d’aquesta activitat, cada vegada és més
important.

Des del punt de vista social, els clubs esportius, tant els dels equips d’alta com-
petició com els amateurs, són un nucli relacional realment important en la nos-
tra societat. A la vegada que fan de catalitzador de les alegries dels ciutadans,
infonen optimisme. 

A Lleida, en els últims tres anys s’ha produït un canvi molt important en el tema
esportiu. El bàsquet i l’hoquei sobre patins, sobretot, i el voleibol i l’handbol, han
provocat un revulsiu important, i ha generat un optimisme ciutadà força signifi-
catiu, a la vegada que el nombre de xavals que volen practicar  aquests esports
ha augmentat.

Per aquestes diferents raons es considera interessant analitzar totes les vessants
que genera l’activitat esportiva, i no ens hem de quedar en el fet de la competi-
ció, dels fitxatges, si no també anar a veure la resta d’efectes socioeconòmics que
genera, que potser encara no estan prou ben ponderats.

Per tal de parlar sobre aquest tema hem convidat a participar el Sr. Xavier Puig
i Pla, professor d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, que farà una intro-
ducció general del tema, el Sr. Valentí Junyent, director general del Caprabo
Lleida, el Sr. Joaquim Molins i Gil, alpinista, el Sr. Josep M. Orobitg, assessor
esportiu, i la Sra. Glòria Pallé, del Consell Català de l’Esport.

Jornada dels

J
econom

istes 2002



Col·legi d’Economistes
a Girona

Al Col·legi d'Economistes de Catalunya a
Girona, l’horari d’atenció als col·legiats
(Sra. Teresa) és de dilluns a divendres de
16.00 a 20.00 hores.

A la seu del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya a Girona continua com a president el
Sr.Josep Pujolràs i Nonell,el representant del
REA és el Sr.Esteve Gibert Utset, el TAP està
representat pel Sr. Narcís Bellmàs i Rimbau,
pel Comitè de Normativa i Ètica Professio-
nal el Sr. Josep M.Calders, i el Sr.Xavier Ollè
i Belmonte és el representant de la Ponèn-
cia Tècnica de la Comissió d’Urbanisme. 

Per al proper curs acadèmic tenim previst
organitzar els cursos més habituals de temà-
tica fiscal, la presentació d’alguna conferència
que sigui d’interès així com la Jornada dels
Economistes que aquest any tractarà sobre
“Localització i deslocalització d’empreses”.

“Localització i deslocalització 
d’empreses”

Dilluns, 4 de novembre de 2002 a les 17.00 hores
a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
de la Universitat de Girona

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

La Jornada dels Economistes 2002 a la seu de Girona proposa reflexionar sobre
les decisions de localització i deslocalització d’empreses. Interessa saber quins
factors actuen d’atracció d’inversions, quins de repulsió i quina és la seva
importància relativa. Interessa també saber si el nou entorn econòmic en què
actuen les empreses –tant diferent i en tants aspectes al de temps no massa
llunyans- ha fet modificar els factors determinants de la localització: allò que
avui cerquen les empreses en decidir la seva localització és el mateix que tradi-
cionalment consideraven? En darrer lloc, volem abordar la dimensió política:
què poden fer els diferents poders públics per atraure inversions? Han d’inten-
tar fer-ho o això comporta, en general, una gran dilapidació de recursos i resul-
tats més aviat pobres a mig termini? 

Sobre aquestes i altres qüestions relacionades se centrarà la Jornada dels Econo-
mistes d’enguany a Girona. Com correspon a la naturalesa del tema, els ponents
convidats provenen de la política, de l’empresa i de la universitat. El Sr. Joaquim
Solà, professor de la Universitat de Barcelona, farà una introducció general del
tema.  Finalment, es preveuen intervencions del Sr. Lluís Carbonell, director
general de Grober SA, del Sr. Joan Coscubiela, secretari general de CCOO de
Catalunya, del Sr. Víctor Pou, conseller de la Comissió de la Unió Europea, i del
Sr. Andreu Castro, del Departament d’Economia de la UdG.
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Col·legi d’Economistes
a Tarragona
La seu del Col·legi d’Economistes a Tarrago-
na, organitza periòdicament cursos, sessions
divulgatives sobre temes que poden interes-
sar al nostre col·lectiu. També dóna informa-
ció per e-mail d’activitats i assumptes que ens
arriben a la seu i que creiem que poden inte-

ressar als nostres col·legiats. L’horari d’atenció
als col·legiats és: dilluns,dimecres i divendres
de 9.00 hores a 13.00 hores i dimarts i dijous
de 16.00 hores a 20 hores.

El vocal president de la seu territorial és el Sr.
Antonio Terceño,el representant de la Comis-
sió Rectora del TAP és el Sr.Lluís Jordi, la Sra.
Immaculada Rius és la representant dels Eco-
nomistes 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.

S’han posat en marxa les següents Comis-
sions de treball: Comptabilitat i Auditoria;
Assessors Fiscals Economia; i Financera i
Assegurances; representades cadascuna
per la Sra. Immaculada Rius, el Sr. Joan Vall-
vé, i el Sr. Eudald Torres, respectivament.

Està pendent de posar en marxa altres
comissions i grups de treball.

Existeix una Comissió permanent formada
per l’actual president, Sr.Antonio Terceño,
els anteriors vocals presidents, Sr. Joan
Josep Marca, Sr. Joan Lluís Mallol, Sr. Lluís
Mezquida i Sr. J.Antonio Cardona.

El dia 15 de març del 2002 es va inaugurar
la nova seu col·legial ubicada a la Rambla
Nova , núm. 58-60 5è A, a Tarragona. Va
presidir i inaugurar l’acte, el conseller de
Sanitat de la Generalitat, Hble.Sr.Eduard Rius
i Pey,el Sr. Jordi Conejos, degà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, el Sr.Antonio
Terceño, vocal  president de la Seu a Tarra-
gona, el Sr.J.Luís Garcia Delgado, rector de
la Universidad Internacional Menéndez y
Pelayo, que va impartir una conferència.

L’assistència a l’esmentat acte va ser nom-
brosa, es va omplir la nova sala d’actes i
molts col·legiats van haver de seguir l’ac-
te dempeus i alguns fora de la sala. Van
ser moltes les personalitats convidades

que hi van assistir. Un cop acabat l’acte,
algunes personalitats van passar a signar
el Llibre d’Honor, i van dedicar al Col·legi
unes personals observacions.

Els col·legiats que van assistir, que van ser
molts, comentaven estar orgullosos de
pertànyer al Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, i van reflectir amb les seves expres-
sions l’alegria per la nova seu (capacitat,

decoració, bon equipament, funcionalitat...,
etc.), sempre esperant que es facin tota mena
de seminaris, cursos, conferències..., etc.

Amb la formació de les diferents Comissions,
que ja s’estan posant en marxa cara al proper
mes de setembre, estem preparant cursos de
comptabilitat, auditoria..., etc. Ja s’està prepa-
rant la propera Jornada dels Economistes
2002, on esperem tenir molta assistència.

“La responsabilitat social 
de l’empresa”

Dimarts, 5 de novembre de 2001 a les 18.30 hores
a la Seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Tarragona

Coordinador: Sr. Joaquim Margalef, Economista 

El proper 5 de novembre a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de
la Universitat Rovira i Virgili a Reus, tindrà lloc la celebració de la Jornada de l’E-
conomista  a Tarragona. 

Per presidir la Jornada s’ha convidat al M. Hble. Sr. Joan Rigol, president del
Parlament de Catalunya i com a moderador al  Sr. Josep M. Arias, cap de prem-
sa de la Universitat Rovira i Virgili.

L’evolució del cicle econòmic i el procés d’adaptació de moltes empreses a la seva
dinàmica alcista, ha portat a alimentar els seus resultats tot sovint oblidant la res-
ponsabilitat social en les seves actuacions, cosa que ha portat a paradigmàtiques
situacions d’enfonsament de moltes d’elles, i ha posat fins i tot en  dubte els
mecanismes de control que tenien dret tercers enfront de la gestió empresarial.
Allò noticiable de la situació, on ha estat sorprenent l’enfonsament d’algunes
grans empreses és el que dóna  una gran actualitat al tema. 

El tema és immers en uns criteris diferenciats de la gestió empresarial, que per alguns
autors ha significat el pas d’uns criteris d’actuació empresarials sobre la base de crite-
ris industrials a d’altres de patrimonials, on prima la necessitat de plantejar l’estratègia
empresarial en funció de la rendibilitat esperada d’actius divisibles enfront de les siner-
gies que es podien plantejar en la gestió industrial. Sigui quin sigui l’element essencial
d’aquesta dinàmica, és manifest que la responsabilitat social s’ha emmarcat tot sovint
en l’ètica de la gestió empresarial, una ètica que no té en compte actuacions que exi-
geixen la societat i l’entorn de drets immediats que es generen al voltant de l’empre-
sa, ja siguin per accionistes minoritaris, consumidors, treballadors i la societat en el seu
conjunt de determinar responsabilitats en la preservació de l’entorn mediambiental.
El primer element a considerar en aquests plantejaments del tema és l’ètica empre-
sarial, tot sovint lligada a mecanismes de gestió, i ens porta  a considerar-lo com a
marc global d’aquesta valoració  de responsabilitat social de l’empresa i tot sovint de
la gestió empresarial, per anar desgranant a partir d’aquesta idea altres temes mes
específics. És en aquesta idea que s’ha estimat convenient invitar com a introductor
del tema al Sr. Antoni Argandoña, president del CNEP del Col·legi d’Economistes
de Catalunya i professor de l’IESE. A partir d’aquest marc se situarà el tema que tindrà
diferents visions quant a una diversificació dels criteris de responsabilitat social de les
empreses que afecten a diversos temes de la seva realitat en aquest sentit el profes-
sor Sr. Antón Costa, catedràtic de Política Econòmica de l’ Universitat de Barcelona
plantejarà el tema de la responsabilitat de l’empresa davant dels seus accionistes i
clients, en la valoració dels seus títols i en la prestació dels seus serveis o qualitat dels
seus productes. Un altre aspecte a considerar, d’una actualitat important és la res-
ponsabilitat que l’empresa té cap als treballadors i també d’aquests cap a ella, tema
que presentarà l’economista i advocat Sr. Maties Vives, antic Síndic de Greuges de
l’Universitat Rovira i Virgili i parlamentari per Iniciativa per Catalunya al Parlament
català. La responsabilitat de l’empresa en temes mediambientals, és un altre tema
d’actualitat, tema que desenvoluparà el professor de l’URV, Sr. Antoni Pigrau i Solé,
responsable del Grup de Recerca sobre el medi ambient a la Facultat de Dret.
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Les PIME a Catalunya 
Autors: Varis sota la coordinació 

del Sr. Jacint Ros Ombravella

Editorial: Pòrtic; Barcelona 2002

Impulsada per Òm-
nium Cultural, aquesta
obra reflexiona sobre
els reptes actuals de
les petites i mitjanes
empreses en l’àmbit
del finançament, les
polítiques econòmi-
ques i d’incentius, la
globali tzació, les
infraestructures, la

recerca i la formació professional.

Els petits i mitjans empresaris són els prin-
cipals artífexs de la inversió generadora
d’ocupació i riquesa de Catalunya

Retrat de família sobre
fons de trèvols
Autor: Lluís Barbé

Editorial: Edicions 62, 
El Balancí; Barcelona 2002

El llibre és la crònica
històrica de la família
Edgeworth durant
cent anys (1764-1864),
alhora que crea un
vigorós fresc amb
personatges de l’è-
poca que hi van tenir
relació, com el filò-
sof Rousseau, el rei

Lluís XVI, Lord Byron, Sir Walter Scott,
Madame de Staël o Jane Austen. Retrats

de família sobre fons de trèvols és escrit
des dels fets quotidians, els quals ens
aproximen a l’època de la Il·lustració,
l’escalat de la independència americana,
la Revolució Francesa, les guerres Napo-
leòniques i l’imperi victorià.

Análisis económico de
la financiación pública
de medicamentos
Autor: Jaume Puig-Junoy

Editorial: Masson; Barcelona 2002

Este libro, editado
bajo el patrocinio del
Grupo MSD, se diri-
ge tanto a los profe-
sionales de distintos
ámbitos (médicos,
farmacéuticos, direc-
tivos, economistas,
políticos, periodistas,
etc.) implicados de

forma directa en la gestión del medi-
camento, como a los lectores interesados
en las políticas de cambio y transforma-
ción de los servicios de salud.

La obra se divide en tres partes:
– Eficiencia con la que el sector público

interviene en el sector farmacéutico.
– Impacto de los instrumentos y políticas

de racionalización y control del gasto en
medicamentos.

– Gasto farmacéutico en España y su finan-
ciación, y estudios sobre economía de la
industria farmacéutica.

Novetats de l’Hemeroteca

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores

“El Col·legi no assumeix ni es fa responsable del contingut dels
anuncis publicats en aquest Informatiu”


