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Informatiu de l’Economista d’aquest mes està dedicat, en primer lloc, a la setena edició de

la Jornada dels Economistes, i en segon lloc a la celebració, el passat 17 de desembre, de la II Assem-

blea anual de Col·legiats destinada a l’anàlisi i a la discussió del pressupost del Col·legi per a l’any 2003. 

Un any més la Jornada dels Economistes s’ha clausurat amb èxit, tant per l’assistència, l’organització

i el ressò obtingut en els diversos mitjans de comunicació, com pel contingut dels temes tractats a la

Jornada i el debat que es va generar, tant en les 16 sessions de treball que es van realitzar a Barcelo-

na, el 7 de novembre, com en les sessions del 4 de novembre a Girona i del 5 de novembre a Llei-

da i a Tarragona.

Sens dubte que la presència de SAR Felip de Borbó i el fet que la Jornada coincidís amb la primera

de les sessions del X Congrés del Registre d’Economistes Auditors d’Espanya, ha ajudat a assolir aquest

èxit. El poder de convocatòria i la capacitat organitzativa del Col·legi d'Economistes de Catalunya, la

col·laboració desinteressada, però no exempta de professionalitat de quasi 150 persones entre presi-

dents, coordinadors, ponents... que han fet possible els diversos tallers i, finalment, la presència de

personalitats de la vida política i econòmica del país que, any darrera any, coincideixen en la Jorna-

da expliquen, també, bona part de l’èxit obtingut. 

El Sopar dels Economistes, que enguany va coincidir amb el sopar commemoratiu del X Congrés del

Registre d’Economistes Auditors, és la part lúdica i de reconeixement a persones i entitats vinculades

amb el Col·legi. En el marc del sopar es van lliurar els guardons als col·legiats que fa 25 anys que ho

són, es van lliurar els premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya, es va dur a

terme l’acte de nomenament de col·legiat de Mèrit a l’economista Dr. Josep Oliu Creus i, finalment, es

van lliurar els guardons dels Premis de Reconeixement del Col·legi d'Economistes de Catalunya 2002,

a l’economista d’empresa de l’any, al projecte més innovador de despatxos professionals i al millor

currículum universitari.

Com cada any, uns dies abans de la celebració de la Jornada dels Economistes a Barcelona, la Junta

de Govern va donar a conèixer una nota de reflexió sobre el tema de la Jornada “Empresa i empre-

saris del segle XXI”. Aquest document, que podeu consultar íntegrament en aquest Informatiu, ha

comptat amb la col·laboració directa de col·legiats de reconegut prestigi així com l’opinió de tots els

col·legiats que van participar en la darrera enquesta “Situació Econòmica. Tardor 2002”. Aquesta nota

assenyala que els principals reptes pel que fa a l’empresa a principi de segle són: la innovació tec-

nològica i la racionalització de costos; el potenciament dels recursos humans en tots els sentits (ges-

tió, formació, ...); i la responsabilitat corporativa vers al seu entorn social i mediambiental, i aconsella

actuar amb fermesa però amb prudència sobre les reformes legals a introduir amb motiu dels escàn-

dols empresarials, i manifesta el perill que pot comportar que la regulació legal que finalment s’adopti

pugui ser contraproduent per a la bona marxa d’una economia de mercat i, en general, per al bon

funcionament de les empreses. Tots aquests temes es van tractar en la Jornada d’enguany. 

El pressupost del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que es va presentar en l’Assemblea de

Col·legiats el 17 de desembre, recull el manteniment i l’afavoriment de l’activitat del nostre Col·legi com

a una entitat prestadora de serveis de qualitat, per als col·legiats, i de prestigi en la societat, i incideix

específicament en la promoció i la utilització de les noves tecnologies com a generadores de nous ser-

veis col·legials. Així, si durant l’any 2002 s’han finalitzat les inversions en equipaments per tal de poder

connectar les 4 seus del Col·legi mitjançant videoconferències, i s’ha iniciat i finalitzat una reflexió

estratègica en què hem analitzat cap a on van les noves tecnologies i quin és el posicionament que ha

de tenir el Col·legi, que ens ha permès definir els objectius i les accions a dur a terme, en el 2003 es

realitzaran moltes d’aquestes accions. Fruit d’aquesta planificació en el 2003 està previst redissenyar la

pàgina web del Col·legi convertint-la en una pàgina d’utilitat que faciliti eines i coneixements als eco-

nomistes, s’iniciarà l’Aula d’Economia online, es facilitarà als col·legiats que ho sol·licitin, una certifica-

ció digital per tal que es puguin acreditar com a Economista i enviar documents digitalment de forma

segura, existirà la possibilitat de visar els informes telemàticament i s’editarà un directori de col·legiats

online on cadascú podrà dir quina informació desitja que hi aparegui publicada.
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de la Diputació de Barcelona, Manuel
Royes, el president del Consell General de
Col·legis d’Economistes d’Espanya, Fernan-
do González-Moya, el degà del Col·legi

L’interès més alt

Jornada dels Economistes 2001 d’Economistes de Catalunya, Jordi Conejos,
i el president del Registre d’Economistes
Auditors, Jesús Betrián.

SAR Felip de Borbó va destacar, durant la
seva intervenció, el procés d’internaciona-
lització que ha protagonitzat l’economia
espanyola en els últims anys i va animar els
empresaris a continuar amb aquesta tasca
d’obertura a l’exterior a través de la inno-
vació. El príncep Felip va recalcar, d’altra
banda, la importància del capital humà
com a actiu principal de les empreses, així
com la funció social d’aquestes, entesa
com a compromís global amb la societat. 
Jordi Pujol va animar els assistents a fer
una reflexió prudent sobre el paper de les
auditories en la gestió, per tal de no des-
prestigiar encara més un sector que no
s’ho mereix. El president de la Generalitat
va apostar igualment per la internaciona-
lització de les empreses catalanes com a
via de desenvolupament de l’economia. 

Per la seva banda el president de la Dipu-
tació de Barcelona, Manuel Royes, va
manifestar la importància que té la Jornada
anual dels economistes pel govern local.
Així mateix va elogiar la temàtica d’en-
guany pel fet d’estar dedicada a les empre-
ses i els empresaris, ja que segons Royes el
desenvolupament econòmic de la societat
es desenvolupa gràcies al capital humà.

L’alcalde de Barcelona, Joan Clos, va indi-
car que, tot i les dificultats actuals, tant l’e-
conomia espanyola com la catalana estan
en procés de creixement, i va destacar
especialment el sector turístic com a loco-
motora principal de l’economia de la ciu-
tat de Barcelona.

La Jornada dels Economistes d’enguany,
celebrada a Barcelona el passat 7 de no-
vembre sota el títol “Empreses i empresa-
ris del segle XXI”, que va coincidir amb la
primera jornada del X Congrés d’Auditoria
sobre “La transparència de la informació
econòmica en el marc de la Reforma de la
Llei d’auditoria de comptes”, va reunir uns
800 professionals i 120 ponents, amb l’ob-
jectiu d’analitzar la situació de les empreses
espanyoles i l’important paper que juguen
en el procés d’internacionalització de la
nostra economia. 

L’acte inaugural, presidit per SAR el Prín-
cep Felip de Borbó, i pel president de la
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, va
comptar també amb la participació de l’al-
calde de Barcelona, Joan Clos, el president



Conferència inaugural

Josep Oliu, president del Banc de Saba-
dell, va ser l’encarregat de pronunciar la
conferència inaugural, que feia referència
a la situació general del món empresarial
català i espanyol. En aquest sentit Oliu va
explicar que “fenòmens externs com la
globalització i el nou ordre polític i social,
influeixen en la vida futura de les nostres
empreses en aquest principi de segle”.

D’altra banda Oliu va parlar igualment de
la rellevància de les tecnologies: “la inver-
sió en tecnologia constitueix avui un dels
elements més sensibles de la rendibilitat
futura, així com el seu component clau en
la recerca d’un servei de qualitat en totes
les empreses”; i va recordar la importància
d’adequar les estratègies amb la cultura
empresarial i la realitat temporal.

Per concloure el seu discurs, el president del
Banc de Sabadell va afirmar que el repte
de les empreses catalanes i de la societat
empresarial en general per aconseguir l’è-
xit, es troba en la capacitat de liderat “per
això és necessari comptar amb persones
capaces d’estar al capdavant d’empreses i
equips, persones amb idees que sàpiguen
atraure el talent i gestionar-lo. En definiti-
va, dirigents amb un enfocament pragmà-
tic del liderat”, va remarcar. 

Les sessions de la Jornada
Com ja és habitual, es va repartir entre els
assistents el Llibre de Ponències de la Jorna-
da, juntament amb un CD, que contenen les
ponències dels panelistes de les 19 sessions
celebrades; 16 a Barcelona, i tres a les dife-
rents seus territorials del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya: Tarragona, Lleida i Girona.

Un cop finalitzada la conferència inaugural,
els participants van assistir a les sessions,
vuit al matí i vuit a la tarda, que es van
desenvolupar simultàniament. El lema de
la Jornada dels Economistes d’enguany va
agafar com a punt de partida l’empresa i
els empresaris com a unitat competitiva
bàsica de l’economia del nostre país, per
tal d’estudiar com s’han d’adaptar al nou
entorn actual que anomenem segle XXI. 

Així i dintre d’aquest àmbit, es va analitzar
el factor treball, com a capital humà i en
relació amb les noves formes de partici-
pació dels treballadors en les empreses. Un
altre grup de temes va estar constituït pel
factor tecnològic, on es va fer referència tant
als fluxos del mercat tecnològic com als
canvis que impliquen en l’operatòria de les
empreses les tecnologies de la informació.
El sistema financer va ser abordat igualment
en dos tallers diferents, un fent referència a
la carència tradicional de sistema financer per
atendre les necessitats de recursos propis de
les PIME, i un altre on es presentava el recurs
de les empreses al mercat de capitals. El tema
de les relacions entre empresa i societat es va
tractar també en tres tallers, on es va parlar de
la importància de les empreses en la configu-
ració de la societat, l’activitat filantròpica d’a-
questa i la conciliació de l’economia amb el
medi ambient concretada en l’ecoeficiència.

Els cinc tallers restants van abordar l’èxit i
els reptes del comerç exterior; les fusions,
les aliances i les adquisicions com a estratè-
gies empresarials; la fiscalitat empresarial
com a eina de competitivitat de les empre-
ses en l’àmbit europeu i mundial; la resolu-
ció de conflictes en l’àmbit mercantil a
través de la mediació; i les oportunitats
empresarials que existeixen al món sanitari.
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Conferència de cloenda
El catedràtic d’Organització d’Empreses de
la Universitat de Saragossa, Vicent Salas,
va dedicar la seva conferència a analitzar
el paper decisiu de les tecnologies de la
informació i les comunicacions en el crei-
xement econòmic dels últims anys.

Salas va revisar les quatre dimensions, o
forces que han portat el pes de l’eficiència
econòmica en els últims anys, és a dir, els
avenços en les tecnologies de la informa-
ció i les comunicacions (TIC), la intensifi-
cació dels treballadors del coneixement,
les noves pràctiques en l’organització del
treball i la capacitat d’innovació.

El catedràtic va parlar més concretament
del cas espanyol. “Espanya és un dels paï-
sos on el creixement dels últims anys s’ex-
plica sobretot per una major utilització

comunitat autònoma i va deixar molt clar
que “els territoris guanyadors del futur
seran aquells que aconsegueixin crear en
el seu si un entramat entre ciència i sec-
tor productiu, que conjugui l’excel·lència
acadèmica en alguns camps, amb una
capacitat per convertir en innovacions
comercialitzables els resultats de l’esforç
investigador”.
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dels recursos de capital i de treball”, va
dir. I va recalcar que el sistema productiu
espanyol ha millorat sensiblement el
nivell mitjà d’educació formal dels treba-
lladors en els últims anys.

Com a punt final de la seva intervenció,
Vicent Salas va fer una menció especial a
les actuacions públiques a escala de

Document de reflexió de 
la Junta de Govern amb motiu 
de la Jornada dels Economistes 2002

Com en anteriors edicions,
amb motiu de la celebració de
la Jornada, la Junta de Govern
va fer públic un document de
reflexió en relació al lema de
la Jornada “Empreses i empre-
saris del segle XXI”que pel seu
interès reproduïm íntegrament. 

Per a la redacció d’aquest
document la Junta de Govern
del Col·legi va comptar amb
la col·laboració d’un conjunt
de col·legiats de reconegut
prestigi i coneixedors d’aquest
tema, que van assessorar

sobre els principals aspectes que hauria d’integrar aquest
document. Aquest comitè, presidit pel degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, Sr. Jordi Conejos, l’integraren: Sr.
Antonio Argandoña, Sr. Jordi Gual, Sr. Josep Lluís Oller, Sr.
Francesc Raventós, Sr. Rafael Romero, Sr. Francesc Santaca-
na, Sr. Artur Saurí, Sr. Rafael Suñol, Sr. Joaquin Trigo, Sr.
Francisco Wendt i Sr. Antonio Zabalza. El Sr. Àngel Hermo-
silla, responsable de la secretaria econòmica del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, va actuar com a secretari i ponent.

“Empreses i empresaris del segle XXI”
Les profundes transformacions que s’anticipen en aquest començament de segle i les
seves importants repercussions sobre les empreses, centren la Jornada dels Economistes
de l’any 2002, que organitza el Col·legi d’Economistes de Catalunya sota el títol d’EM-
PRESES I EMPRESARIS DEL SEGLE XXI, i que tindrà lloc el proper dia 7 de novembre.

Amb aquest motiu, la Junta de Govern del Col·legi estima oportú fer públiques
algunes reflexions d’interès.

Catalunya s’ha caracteritzat tradicionalment pel seu esperit emprenedor i empre-
sarial. Aquest important actiu s’ha de fomentar entre la gent jove via el sistema educatiu
i els mitjans de comunicació, superant, d’alguna manera, la visió negativa sobre l’econo-
mia de mercat i el paper de les empreses i els empresaris que es transmet i que encara és
present en la societat. Això és primordial per garantir la renovació del nostre teixit empre-
sarial, així com per potenciar la nostra presència en sectors emergents i de futur.

No hem d’oblidar que el substrat de l’economia catalana és l’empresa familiar, per
la seva rellevància i la seva empenta. Tanmateix hem de ser conscients que davant el pro-
cés de globalització i de transformacions que experimenta el context mundial és necessa-
ri superar el sentiment patrimonialista i els diversos obstacles associats a la
propietat familiar de les empreses catalanes. Això constitueix, en moltes ocasions, una
barrera psicològica que condiciona les possibilitats de crear grans grups empresarials i que,
alhora, dificulta el progrés del conjunt de l’economia. Així mateix, cal insistir en la profes-
sionalització de la gestió i en els avantatges de compartir la propietat amb socis que puguin
aportar actius (visions diferents de negoci, major i millor finançament, nous mercats, ...). 

D’altra banda, cal fer-se ressò de la dimensió petita i mitjana de les empreses
catalanes, cosa que aporta una sèrie de fortaleses per a un context com l’actual
(flexibilitat, agilitat, ...), però que, al mateix temps, limita i obstaculitza cada vegada
més la competitivitat de la nostra economia en uns mercats globalitzats. És neces-
sari i urgent emprendre iniciatives en aquest sentit, atès que la ràpida transformació
de l’entorn obliga a respondre amb certa celeritat en un conjunt de fronts (gestió,
recursos humans, innovació, internacionalització, ...). El futur de Catalunya ha de
passar pel potenciament de les PIME, però, també, és fonamental tenir grans
empreses. Això implica una actitud i una cultura que promogui la implemen-
tació de fórmules encaminades a dimensionar les estructures empresarials,
però en cas d’absència d’aquestes és necessari posar en marxa mesures governa-
mentals que hi ajudin, o si més no eliminin aquells obstacles que puguin existir.
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del segle XXI



Prèviament al ja tradicional Sopar dels
Economistes, es van lliurar les insígnies
als col·legiats amb 25 anys de vinculació
al Col·legi.

A continuació el Sr. Josep Oliu, president
del Banc de Sabadell, va rebre la insígnia
d’or que el reconeix com a Col·legiat de
Mèrit.

Posteriorment es van lliurar els Premis
Reconeixement Col·legi d’Economistes de
Catalunya 2002, el primer dels quals va
premiar el millor currículum universitari
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Sopar dels Economistes i Sopar commemoratiu
del XX aniversari de la creació del Registre 
d’Economistes Auditors

Innovació, recursos humans i responsabilitat social 
i ambiental són els reptes de principi de segle

Pel que fa a l’empresa en aquest començament de segle, cal esmentar que, d’acord amb els
resultats derivats de l’enquesta “Situació econòmica” corresponent a la tardor d’enguany,
els economistes creuen que els tres reptes principals als quals ha de fer front són els següents:
– La innovació tecnològica i la racionalització de costos, repte assenyalat per un

63,7% dels economistes. Hom ha de ser conscient que el futur de Catalunya en aquest
camp passa per crear un bon entramat ciència/innovació/sector productiu. De fet, en
un món globalitzat com l’actual la competitivitat es basa en la capacitat dels països per
generar nous coneixements i saber-los transformar en nous i millors productes i serveis.
Cal fomentar la “cultura de la innovació” a tota la societat, segurament
començant pels esglaons més primaris del sistema educatiu. D’altra banda, s’ha de
destacar que el sistema productiu valora positivament la legislació vigent que intenta
fomentar el nivell tecnològic de les empreses, però cal que aquesta normativa s’a-
pliqui convenientment per part dels organismes públics i amb unitat de criteri, i que
superi les deficiències que es palesen en el funcionament actual. Vinculat a això, cal cri-
dar l’atenció sobre la necessitat de seguir potenciant l’ús de les noves tecnolo-
gies, i aproximar-nos allò que serà “l’empresa en xarxa” i evitar la visió negativa que
pugui derivar-se de la imatge que transcendeix actualment dels mercats borsaris.

– El potenciament dels recursos humans en tots els sentits (gestió, formació, ...), repte
apuntat per un 59,9% dels col·legiats. El capital humà és un factor diferencial de les empre-
ses catalanes en el context actual, del qual depèn i dependrà cada vegada més la seva com-
petitivat. Per aquest motiu, les empreses han d’assumir un major compromís en el
potenciament dels recursos humans. No hem d’oblidar la necessària vinculació entre el
món empresarial i el món de l’ensenyament, així com d’afavorir la formació permanent.
També, cal actuar amb especial cura en l’àmbit de la immigració, en la mesura que s’ha
de valorar la seva aportació a la nostra economia, hem d’atraure població qualificada i
impulsar la formació dels actius estrangers i fomentar la seva capacitat emprenedora.

– La responsabilitat corporativa vers al seu entorn social i mediambiental, repte
indicat per un 52,0% dels economistes. Vivim uns moments de canvi en què les expec-
tatives i les demandes dels diversos actors socials envers les empreses es van modificant
significativament, i s’afavoreixen unes relacions caracteritzades creixentment pel diàleg
i la cooperació, i en què el protagonisme de l’empresa a la societat ultrapassa el
seu paper tradicional. Val a dir que l’acció social i cultural de l’empresa serà cada vega-
da més un mitjà generador d’empatia, un element diferenciador i una via per tal de
crear valor, en la mesura que permet compartir valors amb la societat en general i faci-
lita l’adaptació dels principis de l’anomenada “sostenibilitat”.

El Col·legi d’Economistes aconsella actuar amb fermesa
però amb prudència sobre les reformes legals a introduir
amb motiu dels escàndols empresarials 

El 70,5% dels economistes manifesta que és necessari endurir la legislació vigent
davant l’actual entorn socioeconòmic de crisis empresarials, per tal d’assegurar el
bon govern de les companyies i la seva millor supervisió comptable. Tanmateix, és
molt important tenir present el següent:
a) Cal analitzar prèviament i profundament els possibles canvis normatius a introduir. És

necessari reflexionar si els escàndols empresarials obeeixen bé a deficiències
de l’actual ordenament jurídic, bé a uns comportaments poc ètics dels governs
de les empreses, que han portat a l’incompliment de la llei, o bé a errades del
sistema de vigilància dels mercats i del funcionament de les empreses. 

b) Cal pensar que l’actual inèrcia reformista que s’ha obert dins la regulació legal
pot portar a posar en marxa mecanismes i regles que enlloc de posar remei
a determinats comportaments, enfarfeguin la gestió i condueixin a excessos
que, finalment, puguin ser contraproduents per a la bona marxa d’una econo-
mia de mercat i, en general, per al bon funcionament de les empreses.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya reflexiona sobre
l’empresa i els empresaris a principi del segle XXI

La Jornada dels Economistes d’enguany analitzarà alguns d’aquests temes cabdals
per a l’esdevenidor de les empreses i dels empresaris catalans. Les reflexions es desen-
voluparan en 16 tallers i giraran al voltant dels següents grans àmbits temàtics:
– Els factors d’oferta, amb una anàlisi profunda del capital humà, de la innovació i

tecnologia i del finançament.
– L’empresa i la societat, camp en què es debatrà sobre la responsabilitat social i

mediambiental de l’empresa, tot destacant la seva activitat filantròpica.
– La informació de l’empresa a l’exterior, atenent a la preocupació generada per les

darreres crisis empresarials i als factors que creen valor en les empreses.
– L’estratègia i el comportament empresarial, àmbit en què es reflexionarà sobre

reptes i mitjans per afrontar el futur proper de l’empresa, com són el comerç exte-
rior, les fusions, la fiscalitat, la resolució de conflictes mercantils, i la localització i
deslocalització de l’activitat.

– Els nous sectors de futur, reflexionant sobre les possibilitats de la sanitat i de l’esport.



ex aequo i va recaure en Carles Homedes
Bel i en Jordi Rabat Berguedà; així mateix
es van atorgar dos accèssits a Marta Abad
i a Silvia de la Chica. El segon reconeixe-
ment va ser per al projecte més innova-
dor de despatxos professionals i va ser
concedit a Pedro Brosa & Associats Advo-
cats i Economistes pel seu projecte
Gaudí. Per últim,es va reconèixer a Joan
Canals Oliva com a economista d’empre-
sa de l’any 2002.

Seguidament es van lliurar els Premis Joan
Sardà Dexeus 2002 de la Revista Econòmi-
ca de Catalunya, els quals van ser per a
Carme Miralles-Guasch, per la seva obra

“Ciudad y Transporte. El binomio imper-
fecto”, premi al Millor llibre d’economia, i
per Jordi Castillo, editor de Dossier Econò-
mic, per la seva trajectòria professional.

A continuació el Sr. Jesús Betrian, presi-
dent del Registre d’Economistes Auditors,
va fer una breu intervenció recordant les
persones que van fer possible la creació
del REA i lliurant una placa commemora-
tiva als economistes auditors que són
membres del Registre des del seu origen.

Per finalitzar, es van sortejar i lliurar els
premis de tres caps de setmana a qualse-
vol hotel d’Espanya, d’un equip complet
de gimnàstica i un bonus trimestral, un
conjunt de plata per a senyora, un bitllet
a Estocolm i una estada per a dues per-
sones al Balneari Vichy Catalán, per gen-
tilesa d’AC Hoteles, DIR, Ona Joia,
Spanair i Vichy Catalán, respectivament.

Marta Trius
Periodista
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Les 8 sessions del matí, de la Jornada de
Barcelona, van començar a les 11.00 hores
i van acabar a les 13.30 hores.

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

El govern de l’empresa és un dels aspec-
tes que la comunitat financera més ha
estat debatent en els darrers temps. A la
necessària exigència de transparència per
part dels inversors, s’ha afegit l’esclat
d’escàndols com el cas Enron o BBVA
que han fet més palesa la necessitat de
transparència i claredat en els criteris
empresarials. 

Els excessos de la nova economia, l’exu-
berància borsàtil, la recerca de grans
beneficis a curt termini pels nous capita-
listes –fons de pensions, fons d’inversió,
etc.– i els sistemes de retribució d’alguns
directius, han fet que es qüestioni el capi-
talisme liberal. En aquest context és
necessari generar normes de comporta-
ment que evitin el fracàs del nou govern
corporatiu que ara cotitza a l’alça.

L’harmonització de les normes compta-
bles a nivell internacional, les normes del
bon govern i la transparència de la infor-
mació a què han de contribuir analistes
financers, consellers i auditors, són im-
prescindibles per a la restauració del
clima de confiança.

Aquesta sessió va estar presidida pel Sr.
Rafael Sánchez de la Peña, director adjunt
a la Presidència de la CNMV, el qual va

parlar de la reunificació comptable pre-
vista per a l'any 2006 i del fet que els
actius es valoraran a valor de mercat. El
Sr. Aldo Olcese, president del Instituto
Español de Analistas Financieros, va pro-
posar un model més humanista on la cre-
ació de valor per a l’accionista sigui una
conseqüència i no un fi en si mateix i va
comentar que creu que el bon govern es
cotitza a l’alça i que és necessària la trans-
parència per tal de solucionar els conflic-
tes d’interès. El Sr. Carles J. Álvarez,
director corporatiu economicofinancer de
Gas Natural, va alertar sobre la possibili-
tat de sobrereacció dels legisladors i del
perill que això representa en l’eufòria
normativa, que es comença a viure i, que
pot comportar, com a conseqüència, una
sobreregulació que encotilli el sistema. Va
comentar que és de la seva opinió que la
situació actual dóna l’oportunitat de
millorar la comunicació entre les empre-

Sessions de treball de la Jornada
dels Economistes 2001
La Jornada dels Economistes d’enguany la configuren 19 sessions de treball, 16 que es van celebrar a Barcelona el dia
7 de novembre, i 3, uns dies abans de la Jornada de Barcelona, a les seus territorials del Col·legi, organitzades con-
juntament amb les facultats d’Econòmiques de Lleida, Tarragona i Girona.

Jornada dels

J
econom

istes 2002
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ses i els inversors. El Sr. Miquel Trias,
catedràtic de Dret Mercantil d’ESADE, va
comentar que la crisi del bon govern és
un fenomen més americà que europeu, ja
que l'estructura de propietat de les com-
panyies és diferent, i que, en principi, els
sistemes retributius de les stock options,
són bons en la mesura que estiguin ben
dissenyats. Finalment el Sr. Carles Puig de
Travy, membre de la Comissió d’Auditoria
de l’ICAC, va comentar que els problemes
de la crisi del govern corporatiu ve per
l'absència de conductes ètiques i errades
en les mesures de control, denúncia la
concentració de firmes d'auditoria i
defensa com a mesura la rotació dels
auditors i la limitació dels serveis que
poden oferir. El col·loqui fou moderat pel
Sr. Manel Pérez, de La Vanguardia.

Finalment, i com a fet anecdòtic, aquesta
sessió va comptar amb la presència del
Príncep d’Astúries, Felip de Borbó, fet
que va causar sorpresa entre els assistents
i va ser apreciat sobretot pels economis-
tes auditors.

Fiscalitat empresarial 
com a eina de competitivitat
de les empreses en l’àmbit
europeu i mundial

Coordinador: Sr. Jordi Arqués, Cuatrecasas

La sessió va ser presidida per l’Excm. Sr.
Estanislao Rodríguez-Ponga, secretari d’Es-
tat d’Hisenda, i va comptar amb les
ponències del Sr. José Manuel González-
Páramo, catedràtic de la Universitat Com-
plutense de Madrid, i del Sr.Valentí Pich,
president del Registro de Economistas
Asesores Fiscales.

La sessió va estar moderada pel Sr.Agustí
Sala, d’El Periódico.

A tall de conclusió general es va consta-
tar l’ingent canvi produït en la normativa
tributària en els darrers anys. Aquest canvi
s’ha concretat en:
1. Establiment d’un règim tributari que

fomenta la competitivitat de les
empreses familiars que estableix
mesures que faciliten la succesió i la
tinença d’aquestes (ex.: exempció
Impost sobre el patrimoni, bonificació
Impost sobre succesions i donacions,
règim general per a les societats hol-
ding etc.)

2. Incentius que fomenten la interna-
cionalització i el creixement de les
companyies (ex.: deducció empreses
exportadores, deduïbilitat de l’amortit-
zació del fons de comerç i del fons de
comerç financer de filials estrangeres,
sistema d’exempció per evitar la doble
imposició, entitats de tinença de valors
estrangers, etc.)

3. Incentius fiscals per a la realització i el
foment de determinades activitats (R+D,
formació, etc.)

Les reformes establertes en l’àmbit de
l’Impost sobre Societats i Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques han con-
tribuït a l’establiment d’un sistema fiscal
modern i competitiu amb el dels països
del nostre entorn ajustat al codi de con-
ducta sobre la fiscalitat de les empreses i,
en la seva perllongació, als treballs del
grup primari (són coneguts els excel·lents
resultats que pel que fa a l’anàlisi de les
pràctiques pernicioses ha assolit el siste-
ma fiscal espanyol en conjunt).

Respecte de la situació actual en l’àmbit
de la Unió Europea, en relació a la fisca-
litat de les empreses es van introduir les
conclusions de la comunicació de la
Comissió al Consell, al Parlament Euro-
peu i al Comitè Econòmic i Social de 23
d’octubre de 2001. En aquesta comunica-
ció la Comissió preconitza una doble
estratègia:

Solucions particulars per a problemes
concrets:
1. Directrius sobre l’impacte de la juris-

prudència del Tribunal de Justícia de
les comunitats europees.

2. Ampliar i millorar la Directiva sobre
societats matrius i filials i la Directiva
sobre fusions. Emissió de directrius
detallades referents a l’evasió fiscal i
altres abusos en l’aplicació d’aquestes
disposicions.

3. Retirada de l’antiga proposta de directi-
va relativa a la compensació transfon-
terera de les pèrdues.

4. Suprimir la doble imposició que resul-
ta de la determinació dels preus de
transferència (tot impulsant els progra-
mes bilaterals o multilaterals d’acords
previs sobre determinació preus).

5. Elaborar una versió comunitària del
Conveni model de l’OCDE.
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Solucions generals per a problemes
generals:
1. Només una base imposable consolida-

da de l’Impost sobre Societats per a les
activitats empresarials a escala comunità-
ria podrà respondre als actuals obsta-
cles fiscals (ex.: eliminació d’operacions
internes dins del mateix grup).

2. Els estats membres conservarien el dret
de fixar els tipus impositius a aplicar
(que constitueix el factor més impor-
tant en la determinació del tipus impo-
sitiu efectiu).

Seguidament es va iniciar un interessant
col·loqui amb els assistents en què, i amb
la situació actual, es van establir recoma-
nacions sobre els aspectes susceptibles
de millora en l’àmbit de la fiscalitat de les
empreses i els seus socis en l’actual nor-
mativa tributària espayola. Aquestes reco-
mancions són estudiades per la Comissió
d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, amb la finalitat d’e-
laborar un document i fer-lo arribar a la
Secretaria d’Estat d’Hisenda.

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

La sessió, presidida pel Sr. Josep González,
president de Pimec-Sefes, va comptar
amb les ponències del Sr. Francisco Abad,
director general de la Fundación Empresa
y Sociedad, del Sr. Eduard Cantos, respon-
sable de Comunicació de Campanya d’In-
termón Oxfam, del Sr. Ramón Pueyo,
responsable d’Investigació de la Funda-
ción Ecología y Desarrollo, i de la Sra.
Maravillas Rojo, regidora de Promoció
Econòmica, Ocupació, Turisme i Comerç
de l’Ajuntament de Barcelona. El Sr.Sebas-
tià Vivas, de Dossier Econòmic, va mode-
rar el col·loqui.

La sessió volia plantejar la qüestió que
l’encapçala des d’una perspectiva pecu-
liar. Fer sentir diverses “veus” que pro-
posaven una aproximació a la temàtica
plantejada. Això permetia fer aproxima-
cions successives a una qüestió comple-
xa, en la resposta a la qual hi ha diversos
actors implicats i diversos enfocaments.
Els ponents, en un cert sentit, represen-
taven aquestes diverses veus: l’Adminis-
tració Pública, les relacions amb les
ONG, la visió sobre les empreses des de
les inversions socialment responsables i
les relacions de les empreses amb la
comunitat a partir de l’acció social de
l’empresa. En el debat de la sessió va
aparèixer una qüestió rellevant: el risc
que la composició de la taula visualitzés
que aquest és un tema que es planteja
des de fora de l’empresa. En aquest sen-
tit, val a dir que va ser una opinió com-

partida pels ponents i participants que,
més enllà de les restriccions degudes a
l’estructura organitzativa, el que convé és
crear espais de trobada on les empreses
i els diversos actors socials puguin dialo-
gar sobre aquestes qüestions.

També es va ressaltar la importància
simbòlica del fet que en la taula hi hagués
una presència significativa de les PIME.
Es va considerar molt important, en la
línia d’allò que proposa insistentment la
Comissió Europea, de no caure en la
temptació d’identificar la responsabilitat
social de l’empresa com un afer circums-
crit a les grans empreses. Ans al contrari,
es va considerar com un plantejament
estrictament empresarial que ha d’impli-
car l’empresa com a tal, de manera ade-
quada, però, a la seva estructura, al seu
sector, a les seves capacitats, etc. 

En relació amb aquest punt, també es va
constatar que encara s’arrossega una certa
confusió al voltant de la qüestió. És veritat
que en els darrers temps la responsabilitat
social de l’empresa està cada cop més pre-
sent en les agendes corporatives i en els
debats públics, però també és veritat que
hi ha una gran diversitat de plantejaments,
concepcions i pràctiques aixoplugats sota
aquesta denominació. Això fa que no sem-
pre sigui fàcil el diàleg, atès que aquesta
diversitat afavoreix la confusió i que es
presentin realitats contradictòries apel·lant
a la mateixa denominació.

Tanmateix, tots els ponents varen coinci-
dir, des de les seves aproximacions, que
la responsabilitat social de l’empresa no
es pot entendre com una qüestió lligada
a la moda o a la perifèria de la gestió; es
va parlar fins i tot que aquesta aproxima-
ció era un autèntic canvi de paradigma
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pel que fa a la gestió empresarial. Es veia,
doncs, com un qüestió central i estratègi-
ca, que afectava des dels models de ges-
tió fins a la mateixa manera de donar
comptes de l’actuació empresarial (gaire-
bé tots els ponents, per exemple, es van
referir al Global Report Initiative i al triple
compte de resultats). Però es va ressaltar
també la importància d’una activa mobi-
lització social (consumidors, organitza-
cions socials, opinió pública), perquè
resulta molt decisiu que les empreses
vegin també que hi ha una demanda
social en aquesta direcció. En aquest sen-
tit, finalment, es va constatar que encara
hi ha un dèficit de reconeixement i de
diferenciació (tant econòmic com social)
envers aquelles empreses que han decidit
avançar en aquesta direcció.

Estratègies empresarials:
aliances, fusions i adquisicions

Coordinador: Sr. Rafael Suñol, conseller delegat
d’AURICA, SCR

La sessió, que va ser moderada pel Sr.
Andreu Missé, redactor d’El País, va
comptar amb la ponència del Dr.Teodoro
Millán, soci director de la firma M&A
Socios Financieros, i les intervencions del
Sr. José Ramón Álvarez-Rendueles, catedrà-
tic d’Hisenda Pública de la Universitat
Autònoma de Madrid i vicepresident
d’ARCELOR, i del Sr. Ramon Mas, director
general de la Divisió de Nous Negocis del
Grup Planeta. 

Un dels temes abordats durant la jornada
per l’atenció creixent que suscita entre els
economistes va ser l’evolució de les alian-
ces, fusions i adquisicions.

L’aportació inicial de Teodoro Millán, soci
director de Socios Financieros, va situar el
debat i va deixar clar que Espanya no ha
quedat al marge de la vertiginosa activitat
registrada en aquest camp en els darrers 10
anys, que s’ha traduït en una inversió glo-
bal superior als 10 trilions de dòlars ameri-
cans i que previsiblement continuarà la
seva acceleració. A Espanya, s’ha triplicat el
número d’operacions en menys d’una
dècada, una tendència que ha funcionat
com a catalitzadora dels processos de reor-
ganització i concentració en els darrers anys
i a la qual no ha estat aliè el creixent pro-
tagonisme del capital de risc. Els recursos
disponibles per a inversió de les 75 entitats
d’aquests tipus que operen a Espanya (eren
41 el 1990) superen el 6.000 milions d’eu-
ros. El 2001, aquests fons van invertir 1.200
milions d’euros en 412 inversions.

Però aquest èxit entranya com a parado-
xa el fet que un 70% de les adquisicions
i fusions no han aconseguit crear valor,
sobretot per a les empreses compradores.
Així, Millán va traslladar la recomanació
dels economistes a les empreses adqui-
rents perquè no paguin en excés per les
seves compres. Altres comprovacions
fetes apunten que intentar diversificar-se
a través d’adquisicions sol conduir a la
destrucció de valor, que no ho crea el
pagament amb accions (sí el cash); que

perseguir poder de mercat no ha de ser
rendible; que no duu gaire lluny l’excés
de confiança per part dels equips direc-
tius o que, posats a cercar sinergies,
millor fer-ho en ingressos que en costos.
Malgrat això, l’activitat és creixent. Però
Espanya només se situarà a nivells inter-
nacionals si desenvolupa en paral·lel un
mercat de capital àgil i profund.

Acte seguit, José Ramón Àlvarez-Rendueles
va explicar la gestació d’Arcelor, un exem-
ple de fusió transfronterera que va néixer
de la privatització d’Aceralia i que ha con-
format la companyia siderúrgica líder mun-
dial en un mercat molt fragmentat. Aquesta
fusió, que va culminar el març anterior, es
va produir un cop aquesta darrera com-
panyia ja havia passat a ser part important
del grup luxemburgués Arbed. Es va pen-
sar en una integració a gran escala per la
magnitud dels aparells productius de les
tres empreses (Arbed-Aceralia i Usinor), la
grandària de la companyia resultant i a més
responia a les exigències d’una economia
globalitzada. Arcelor va llençar ofertes
públiques d’adquisició d’accions (OPA), en
intercanvi de les seves, als accionistes de
les tres empreses involucrades, en què
controla més d’un 95% del capital. El accio-
nista privat més gran és espanyol. Aristrain.
La presència pública és reduïda. Un 78%
del capital és flotant. L’estalvi per les siner-
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gies previstes en una fusió que planteja
com a fita la integració de diferents cultu-
res empresarials, s’estima que serà de 300
milions d’euros el 2003 i que augmentaran
fins a 700 milions el 2006. Els experts en el
sector destaquen el seu baix nivell d’en-
deutament, l’elevat rendiment del capital i
l’eficiència productiva.

Un altre dels casos exposats va ser el de
Planeta, grup que malgrat el liderat que té
en el mercat de parla hispana té una
grandària mitjana i que ha anat creixent a
cop d’adquisicions en els darrers tres
anys. El seu director general de Nuevos
Negocios, Ramon Mas, va explicar que el
denominador comú d’aquestes operacions
ha estat més en intentar incorporar habili-
tats editorials que en completar la cartera
de productes, accedir a mercats on Plane-
ta no tenia presència i afegir valor a les
competències ja adquirides. El grup ha
evitat diversificar-se fora del seu negoci
estratègic i sempre ha perseguit comprar
quota de mercat mitjançant adquisicions
per integració vertical. El control del
govern de la companyia comprada, enca-
ra que mantenint després l’autonomia dels
seus gestors és una altra de les claus.

El conseller delegat d’Aurica, Rafael
Suñol, va completar el torn d’exposicions
explicant els principals requisits perquè

aquesta societat de capital risc bombegi
diners a empreses per potenciar el seu
creixement: aquestes, en principi, ha de
ser de grandària mitjana, no tenir risc tec-
nològic i estar ja consolidades. La llista de
requisits passa també per poder esperar
aconseguir que els diners invertits en el
projecte tinguin un rendibilitat mitjana del
15%, no entrar en l’accionariat a un preu
desorbitat i poder tenir la sortida ben plan-
tejada. Tots aquests condicionants alhora
no es donen amb freqüència. Davant les
relliscades viscudes per alguns inversors
darrerament, la seva recomanació va ser
no tenir pressa abans d’apostar, per no
haver d’arrepentir-se després.

Després de les ponències, el col·loqui va
posar sobre la taula qüestions com el pro-
cés de reorganització en curs que prota-
gonitzen les grans companyies que havien
fet incursions en sectors que els eren
aliens, com la construcció, les telecomuni-
cacions, l’energia o els continguts audiovi-
suals. Millán va destacar el moviment de
pèndul d’aquestes companyies, que selec-
cionen de nou les seves àrees prioritàries
i venen aquelles que no són tan compe-
titives, i també el procés de concentració
d’empreses mitjanes a què hem assistit en
mercats atomitzats. En les fusions, va afe-
gir, cal buscar amb més èmfasi la rendibi-
litat que la grandària per si.

Qui compra i qui ven tecnolo-
gia 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

Aquesta sessió va ser presidida per l’Hble.
Sr.Andreu Mas-Colell, conseller d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informació
de la Generalitat de Catalunya, va comp-
tar amb les ponències del Sr.Vicenç Agui-
lera, director regional a Catalunya de
Siemens SA, del Sr. Carles Domènech, cap
de Desenvolupament de Negoci d’Almi-
rall, del Sr.Raimon Albiol, gerent de l’Àrea
d’Innovació tecnològica del CIDEM, del
Dr. Josep Jofre, director de CTT de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, i del Dr.
Màrius Rubiralta, director general del Parc
Científic de Barcelona.

La sessió sobre el mercat de l’R+D a Cata-
lunya va comptar amb la participació de
representants tant del món de l’empresa
com de l’entorn de món de l’R+D pública
i de l’Administració. Per tant, a la sessió hi
varen participar representants dels 3 ele-
ments que constitueixen el que s’anome-
na “model de la triple hèlix”. 

Aquest model postula que, per assolir la
màxima efectivitat i potenciar la repercus-
sió en l’entorn de les activitats d’R+D, afa-
vorint la seva transformació en innovació,
és necessari que els tres components de
la triple hèlix, Administració, empresa i
món acadèmic, treballin plegats i de la
forma més imbricada possible.

No obstant, l’efectivitat d’aquesta col·la-
boració passa per l’existència d’unes de-
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terminades infraestructures i condicions.
En efecte, no podem oblidar que al nos-
tre país encara existeixen importants
mancances estructurals pel que fa a la
inversió en R+D, el nombre d’investiga-
dors per 1000 habitants o el nombre de
patents que es registren a l’Estat espanyol.
Aquests paràmetres condicionen negati-
vament el desenvolupament del mercat
tecnològic, tant pel cantó de la oferta
com de la demanda. Aquesta situació es
tradueix en una balança tecnològica cla-
rament deficitària. 

Per altra banda, les empreses subcontrac-
ten un creixent volum de tasques d’R+D
a centres públics de recerca d’arreu del
món. Aquesta subcontractació, especial-
ment important en el camp farmacèutic i
de la química fina, es realitza amb el cri-
teri d’accedir a la recerca i a la tecnologia
de la major qualitat, fet que reforça la
importància d’impulsar l’R+D del més alt
nivell també a casa nostra. La promoció
d’un mercat de subcontractació de recer-
ca i de serveis tecnològics és l’objectiu de
la Xarxa de Centres de Suport a la Inno-
vació Tecnològica (Xarxa IT) impulsada
pel CIDEM dins el Pla d’Innovació de
Catalunya en estreta col·laboració amb les
universitats catalanes. 

També estructures com els parcs científics
i tecnològics tenen un paper important
pel que fa a facilitar una major relació
entre el món de la recerca pública i el de
les empreses. Igualment, cal disposar dels
instruments d’intermediació adequats i
amb les capacitats necessàries per possibi-
litar una activa transferència de tecnologia
i de coneixements entre les universitats i
els sectors productius, transferència que
pot adoptar múltiples formes, des de rea-
lització d’R+D per contracte fins a la cre-
ació de noves empreses sorgides de
l’entorn dels centres públics de recerca,
sense oblidar la comercialització de
patents. 

Precisament donar suport a la creació
d’empreses de base tecnològica a partir
dels resultats de la recerca i el know-how
és l’objectiu de la Xarxa de Trampolins
Tecnològics que el CIDEM ha posat en
marxa, en col·laboració amb les universi-
tats catalanes. 

En resum, durant la sessió i també en el
debat, que va moderar el Sr.Albert Closas,
de TV3, es va poder constatar la necessi-
tat que, des de l’Administració, com a
reguladora i facilitadora dels processos,
es continuï treballant per corregir els dèfi-
cits estructurals existents al nostre país.
En paral·lel, el món de l’empresa i els
entorns de la recerca pública, amb el
suport de l’administració, han de buscar
noves formes de comunicació i col·labo-
ració mútua que possibilitin una trans-
ferència de tecnologia i de coneixement
més dinàmic i de més valor afegit per
l’entorn. 

Cap a una economia 
del coneixement, 
cap a l’empresa en xarxa

Coordinador: Sr. Alfons Cornella, Zero Factory

Globalització, nous mercats, nous con-
ceptes, nous reptes, i la xarxa, podria ser
una primera descripció de les preocupa-
cions d’aquesta sessió. També hi ha el
rerefons d’una crisi econòmica i l’esclat
de la bombolla tecnològica que, tal com
Iñigo Babot afirma dins aquesta sessió
que “ni abans era tot or a la nova eco-
nomia, ni ara tots els projectes innova-
dors que emprin la xarxa són tan
abominables”. 

El president de la sessió, Sr. Josep Canós,
director general de Retevisión, va plante-
jar les qüestions claus de les noves empre-
ses i projectes empresarials que emprin la
tecnologia com a avantatge competitiu: 
– la primera pregunta és si la tecnologia

realment proporciona algun avantatge
competitiu?,

– i la segona pregunta és si la tecnologia
genera retorn d’inversió? (en anglès ROI
– Return On Investment). 

Sr. Iñigo Babot, director general de Geo-
Planeta, fa la ponència central de la ses-
sió i respon en part a la primera de les
qüestions plantejades pel Sr. Josep Canós.
Explica clarament que tot i l’aparent falli-
da de les empreses de la nova economia
hi ha un seguit d’exemples d’empreses
que han guanyat al mercat la posició de
liderat gràcies a la xarxa. Aleshores, tot i
que al 2002 han mort el 97% de les
empreses punt.com que van néixer en el
període de la bombolla tecnològica,
també hi ha acumulades les històries d’è-
xit següent:
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– en el negoci de computadors personals
l’empresa Dell guanya el liderat a Com-
pact,

– en finances Schwab guanya el liderat
enfront Meryll Linx,

– el cas de Napster com a líder first-
mover en intercanvi de música arreu del
món,

– eBay com a líder en solitari del mercat
de subhastes als EUA. 

– Hi hauríem d’afegir el cas d’Amazon
que ja és una empresa saludable com a
retail.

També va mostrar altres exemples de pro-
jectes que estan desafiant els grans líders
del mercat, com és el cas de Linux que és
un sistema operatiu lliure i gratuït que
està reptant el liderat de Microsoft en ser-
vidors d’aplicacions, i com L’Enciclopèdia
Britànica va perdre en 5 anys la seva
posició de líder en el mercat enciclopè-
dic, construïda any rere any des de la
seva fundació al segle XVIII, pel fet de no
incloure la distribució per xarxa ni ade-
quar els seus continguts enciclopèdics a
la xarxa... I pel que sembla, això ha ser-
vit de lliçó a tot el sector editorial, i també
a Planeta.

Sr. Francesc Miralles, director de Sistemes i
Operacions d’Inoout TV, va aporta una
visió de la innovació focalitzada a la crea-
ció d’actius i avantatges competitius, i per
tant respon a la primera pregunta de
Josep Canós respecte de si la tecnologia
realment proporciona un avantatge com-
petitiu. Els actius tecnològics s’aconse-
gueixen per un ampli ventall d’aplicacions
suportades per les tecnologies de la infor-
mació, per les infraestructures en tecnolo-
gies de la informació, i per les creixents
habilitats dels usuaris de tecnologies de la
informació. Per aconseguir avantatges

competitius dels actius tecnològics s’han
d’assolir impactes organitzatius com per
exemple “fer que els clients estiguin més
satisfets”, o que “els productes estiguin
més ben dissenyats amb menys temps”, o
que “augmentem la productivitat de les
operacions”, etc. En tots aquests impactes
organitzatius la tecnologia serà l’ingre-
dient necessari que pot haver catalitzat la
innovació, però si no s’en fa un bon ús de
la tecnologia aleshores haurem perdut el
temps i els diners.

Sr. Juanjo Rodríguez, soci d’Xpertia Solu-
tions, va aporta la visió de la innovació
basada en la gestió del coneixement, i va
respondre així en part a la segona pre-
gunta de Josep Canós, doncs va posar
exemples concrets que donen cos a l’eteri
terme de gestió del coneixement. Les fonts
de valor que genera la gestió del coneixe-
ment són dues: la primera, la millor res-
posta a les necessitats dels clients, cosa que
genera més ingressos, i segona, la millora
de la innovació que condueix a la millor
capacitat competitiva.

Sr. Josep Lluís de la Rosa, president d’A-
gents Inspired, va respondre a la segona
de les qüestions plantejades pel Sr. Josep
Canós. En mercats globalitzats, i particu-
larment a la xarxa i Internet, la major com-
petència fa més difícil la diferenciació i
això condueix a la disminució progressiva
dels preus, comportant un major benefici
pels consumidors. Aleshores les empreses
han d’invertir més que mai en ser innova-
dores per recuperar la diferenciació i el
marge. Dins aquesta tendència s’han dipo-
sitat moltes expectatives a les estratègies
CRM (Customer Relationship Manage-
ment) per recuperar el tracte personal als
clients. Però el resultat d’aquestes costoses
tècniques no són suficientment fructíferes

en el retorn econòmic esperat tot i haver
augmentat, i molt, la pressió d’ofertes a
sectors com les telecomunicacions, els
supermercats, i els bancs. 

D’altra banda el Revenue Management és
una aproximació que redueix costos en
els processos productius i logístics i això
repercuteix en més marge. Per exemple,
si es detecta que un consumidor està a
prop d’un centre logístic aleshores com
que és més barat subministrar-li el pro-
ducte es pot compartir el benefici i oferir-
li un millor preu que no es mengi tot
l’estalvi previst, i farà que el client estigui
més content i s’obtenidrà un millor marge
per l’empresa. Sobre contentar més els
clients, el Customer Experience Manage-
ment (CEM) és una aproximació CRM que
millora l’experiència de compra dels con-
sumidors en les seves transaccions online,
i això reforça l’objectiu CRM en la dimen-
sió online. 

A la intersecció entre CRM, CEM i Reve-
nue Management es troba la Humanació
(contracció que vol dir automatització de
la humanització) que s’encarrega de
focalitzar l’estratègia i els sistemes CRM
en l’emoció de les persones, i que pro-
porciona els arguments que convencen
els consumidors a adquirir productes
d’una companyia enlloc d’una altra.



Aquesta innovació en màrqueting que
consisteix de trobar els arguments que
més sensació o emoció provoquin als
consumidors té el benefici d’augmentar
en diversos punts les eficiències de les
campanyes cosa que condueix a un pay-
back ràpid (de 2 a 6 mesos) respecte el
CRM. Aleshores, la innovació sí que gene-
ra retorn d’inversió, almenys en l’oferta
actual d’empreses de tecnologia.

L’altra cara de la moneda d’aquest retorn
d’inversió tan fantàstic és la por que
genera la tecnologia que suporta la
humanació, que és la tecnologia d’agents
intel·ligents, que són petits robots de soft-
ware que imiten el comportament emo-
cional de cada persona, cosa que pot
semblar Gran Hermano segons el Sr.
Josep Canós. Val a dir que les tecnologies
disruptives (breakthrough) que produei-
xen innovacions radicals tenen dificultats
d’implantació seguint el mateix raona-
ment del Sr. Francesc Miralles doncs els
alts retorns d’inversió que generaran
poden no materialitzar-se per resistència
humana que faria un nul impacte organit-
zatiu. També val a dir que al cap d’un
temps la tecnologia s’aplica amb familia-
ritat, com és el cas dels caixers automàtics
que ara són d’ús comú quan fa 10 anys
feien molta recança.

Una vegada exposada les opinions dels 5
ponents es passa al torn de preguntes i es
va iniciar un interessant debat amb els
assistents.

De la generositat corporativa
a la filantropia estratègica

Coordinadora: Sra. Francesca Minguella, 
directora general d’AEDME
i secretària general del CEREC

La sessió va estar presidida pel Sr. Carles
Güell de Sentmenat, president d’AEDEME,
i va comptar amb una introducció a càrrec
del Sr. Oriol Aguilà, responsable de Mece-
natge del Gran Teatre del Liceu, i amb les
ponències del Sr.Antoni Serra Ramoneda,
president de la Caixa d’Estalvis de Cata-
lunya, i del Sr. Roberto Velázquez, coordi-
nador general de la Fundación Telefónica.
Va moderar la sessió el Sr. Jordi Sacristán,
de Cinco Días.

Hi ha algunes idees bàsiques. Que l’em-
presa, abans de dissenyar un pla de
patrocini i mecenatge reflexioni profun-
dament sobre la seva identitat i com vol
que el pla la transmeti. Que l’empresa
farà bé en implicar-hi el seu personal. I
que el pla, a més de beneficiar la socie-
tat, beneficiarà també l’empresa. Es tracta
d’una carretera de doble direcció.

A Espanya el fenomen es manifesta, en
forma de patrocini i mecenatge cultural,
en la segona meitat dels anys 1980. L’e-

xemple més esplendoròs en són les realit-
zacions de 1992. Amb la crisi que segueix
aquest exercici, el patrocini i mecenatge
es diversifica. Més del 70 per cent de les
empreses que en fan, el fan cultural i
solidari.

També arrel d’aquesta crisi, les empreses
sotmeten les propostes que reben a una
acurada anàlisi cost-benefici. Es parla de
“filantropia estratègica”, en què l’empresa
s’hi implica amb tots els seus recursos i ja
no es limita a estendre un xec.

Per a les caixes d’estalvis és bàsic ser pro-
actives i gaudir de total llibertat per triar
els seus objectius. Algunes caixes, la majo-
ria, han creat una fundació. Caixa de
Catalunya n’ha creat quatre, una per cada
un dels objectius fixats. Algunes d’aques-
tes fundacions es plantegen que en un
futur puguin ser traspassades a la societat
civil, com és el cas del Regne Unit.

Les empreses saben que poden guanyar
l’empatia dels ciutadans-consumidors
que comparteixen valors amb ells. Es
busca conquerir un espai en la ment del
consumidor.
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Èxit i reptes del comerç 
exterior català

Coordinador: Sr. Andreu Gispert, subdirector 
de l’Autoritat Portuària de Barcelona

Aquesta sessió partia de la premissa con-
sensuada que havíem de parlar d’èxit. És
indiscutible que Espanya, i en particular
Catalunya, han desenvolupat amb èxit un
procés d’internacionalització en els
darrers anys, però també que convé anar
més enllà dels triomfalismes per afrontar
una sèrie de reptes i seguir en la mateixa
línia. 

Els integrants de la mesa es van triar amb
la voluntat que el debat fos al més cons-
tructiu possible. S’hi va convocar un
expert que pels seus coneixements con-
tribuís a situar el tema, el catedràtic de la
UAB Sr. Jordi Maluquer.També calia la veu
dels pioners en l’experiència exportadora
al nostre país i artífexs d’aquest èxit, i es
va pensar en el Sr. Josep Maria Pujol, pre-
sident de FICOSA, i en el Sr. Josep Lluís
Bonet, president de Freixenet. Les admi-
nistracions de l’Estat i del Govern català,
com a responsables de garantir el futur
del nostre comerç exterior, van estar
representades per l’Il·lm. Sr. Francisco
Utrera, secretari general de Comerç Exte-
rior, i el Sr. Jaume Angerri, director gene-

ral de Comerç. Per a completar la visió es
va convocar el Sr. Joaquim Tosas, presi-
dent del Port de Barcelona, un instrument
cabdal per al comerç exterior català. El Sr.
Josep Orihuel,d’Expansión, va moderar la
sessió.

Les estadístiques revelen que Catalunya
ha experimentat en els darrers anys un
constant increment del pes relatiu de les
vendes a l’exterior, que ha conduït a un
grau d’obertura de l’economia de més del
70%. El més destacable d’aquest procés
és probablement, com apuntava Malu-
quer, la seva intensitat, ja que la contri-
bució de les exportacions al PIB català ha
passat del 5% de l’any 1967 a superar el
31% l’any passat. 

A part de les dades objectives que il·lus-
tren el gran salt viscut per l’economia
catalana els anys 90 –que Jaume Angerri
denomina “la dècada prodigiosa de l’ex-
portació catalana”–, el protagonisme d’a-
quest èxit recau en les empreses que en
el seu moment van saber veure i aprofitar
la necessitat de conquerir nous mercats.
Es calcula que en aquests moments unes
16.000 empreses catalanes de menys de
65 treballadors exporten. 

Les empreses pioneres en cercar nous
mercats han estat les impulsores de la

internacionalització i motor de competiti-
vitat. Sovint, recordava Bonet, apel·lant la
capacitat de resistència per superar situa-
cions inflacionistes de la moneda i per
consolidar en imatge de marca. L’estabi-
litat de la política econòmica en els
darrers anys, en opinió d’Utrera, els ha
aportat un actiu d’alt valor per les seves
actuacions. 

Per obrir fronteres ha estat bàsic també
poder comptar amb infraestructures de
nivell com el port de Barcelona que, d’a-
cord amb les exigències de la globalitza-
ció, ha sabut fomentar el treball en xarxa
per a la distribució de mercaderies a tot el
món. Però lamentablement l’avenç en
aquest aspecte no ha estat generalitzat.
Malgrat l’alt nivell d’obertura de l’econo-
mia, s’ha avançat molt poc en l’apropa-
ment físic a Europa, a causa d’unes
infraestructures i connexions terrestres
deficients i pendents de realitzar. 

Es mantenen també certes inquietuds pel
moment de contenció de les exportacions
a tot el món i de crisi en algunes econo-
mies motors, com Alemanya i Itàlia. El
sector català ha resistit bé aquesta situació
conjuntural, gràcies a la nova cultura de
la internacionalització i que el cicle llarg
de l’economia continua positiu. Les
empreses catalanes han d’aprofitar l’opor-
tunitat: apostar per consolidar-se a Euro-
pa –destí del 70% de les vendes
exteriors– i vèncer l’amenaça dels països
de l’Est, que s’incorporaran a la UE amb
una empenta enorme, competint sobretot
en els àmbits amb més avantatges com-
petitius.

La vocació cap a Europa revela una debi-
litat del nostre comerç exterior: la presèn-
cia encara minsa a mercats emergents
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llunyans. Cal fer diana en la Xina, un mer-
cat que creix a un ritme del 8% i amb una
obertura a l’exterior sense precedents.
Com a objectius s’apuntem una major
diversificació en els mercats i la promoció
de l’encara incipient procés de “multi-
nacionalització” de les empreses, ja que
les inversions productives a l’exterior
actuen com a nuclis tractors d’activitat.
Un dels motiu d’optimisme per afrontar
tots aquests reptes està en la renovació i
millora qualitativa en la formació de pro-
fessionals en comerç internacional. 

En conclusió, com molt encertadament el
Sr. Josep Maria Pujol va indicar, l’evolució
positiva del nostre comerç exterior depèn
de continuar somniant, sense triomfalis-
mes, anticipar-nos, treballar incansable-
ment, ser eficients i mantenir uns valors
molt consistents.

Value-Reporting: mesurament
i informació sobre creació 
de valor a l’empresa

Coordinador: Sr. Anselm Constans, economista
auditor

La sessió presidida pel Sr. Joan Hortalà,
president de la Borsa de Barcelona, va
comptar amb la ponència del Sr.Antonio
Vázquez, soci de PriceWaterhouseCoo-
pers. El primer “El value-reporting en les
empreses”, a càrrec del Sr. Joan Josep
Brugera, conseller delegat d’Immobilià-
ria Colonial, i del Sr. Graeme Lewis, con-
seller financer de Barloworld Finanzauto
SA; el segon “El value-reporting en
l’àmbit de l’Administració local”, a
càrrec del Sr. Martí García Huesca, tinent
d’alcalde de Promoció Econòmica i
Hisenda de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, i del Sr. Carlos Vivas, gerent de
l’Organisme Municipal de Gestió Tri-
butària de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès; i el tercer “Aportació dels
auditors al value-reporting”, a càrrec
del Sr. Juan Antonio de Agustín, vocal del
Comitè de Normes i Procediments del
REA. Va moderar la sessió el Sr. Sebastià
Tobarra, d’El País.

Les empreses sòlides es gestionen sobre
la base dels factors de creació de valor a
llarg termini i desenvolupen una cultura
d’una gran transparència informativa.
Aquests factors s’expressen a través de
magnituds comptables i financeres, però
sovint ho fan a través de paràmetres no
financers, i a través d’altra informació.

El model de ValueReporting té com a
objectiu que totes les parts interessades
(stakeholders) rebin informació apropiada
i oportuna sobre: 

– Indicadors financers i no financers de
valor,

– Actius tangibles i intangibles
– Informació sobre risc i valor.

La implantació del model suposa haver
identificat els factors clau de creació de
valor, disposar d’una infraestructura tec-
nològica generadora d’informació sis-
temàtica i fiable, i aplicar un sistema de
presa de decisions i un sistema remunera-
tiu que ponderin adequadament aquests
factors.

Es va insistir que el valor de l’empresa va
més enllà del valor purament econòmic
(p.e. cotització borsària), ja que l’empresa
té objectius complementaris al de creació
de valor econòmic per als accionistes.
També, que la cultura de creació de valor
és incompatible amb un sistema de gestió
orientat a la consecució d’objectius pura-
ment a curt termini.

Per altra banda, cada entitat ha de trobar
el seu propi model, conforme a les seves
necessitats. Les tres experiències exposa-
des van il·lustrar aquesta diferenciació de
models:
– Empresa cotitzada (Inmobiliaria Colo-

nial): el departament de relacions amb
inversors està liderat pel propi conseller
delegat, qui és qui ha de donar perso-
nalment informació recorrent als inver-
sors, els quals fan un control extern
molt estricte de la gestió dels factors
clau de creació de valor.

– Grup internacional (Baroworld Finanzau-
to): han creat un sistema d’informació
intern basat en valor que permet plante-
jar sinergies i aplicar coherència en la
gestió d’unitats de negoci ben diferents.

– Ajuntament de Sant Cugat: les tècniques
de gestió centrada en valors (en aquest
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cas, basada en un balanced scorecard)
són igualment aplicables a les adminis-
tracions públiques, on el ciutadà contri-
buent és el client.

Pel que fa a l’auditoria del ValueRepor-
ting, el ponent va defensar que el reper-
tori de tècniques d’auditoria és suficient
per estendre el camp de revisió més enllà
de la informació comptable. Per això cal
dominar-lo a fons, tenir una mentalitat
proactiva i conèixer amb profunditat el
sector i el negoci de l’entitat.

Creació d’empreses
innovadores amb potencial
de creixement

Coordinador: Sr. Pere Galí, secretari general 
de Promoció Econòmica 
de la Generalitat de Catalunya

Aquesta sessió fou presidida per l’Hble.Sr.
Francesc Homs, conseller d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, i
moderada pel Sr. Josep M. Ureta, d’El
Periódico, va comptar amb la ponència
de la Sra.Eugènia Bieto, directora del Cen-
tre d’Iniciativa Empresarial ESADE, i amb
les intervencions del Sr. Manuel Gimeno,
director economicofinancer de la Funda-
ción Auna, del Sr. Carles Ferrer, Invest-
ment Manager de WebCapital, del Sr.
Josep Molins, conseller delegat de l’Insti-
tut Català de Finances, i del Sr. Carles
Rovira, director d’SCYTL. 

La Sra. Eugènia Bieto, directora del Centre
d’Iniciativa Empresarial ESADE, va comen-
tar que, la creació d’empreses ha estat sem-
pre el motor de l’economia, i el foment de
la iniciativa empresarial representa una de

les principals prioritats dels responsables
del desenvolupament econòmic d’un país.
Segons les dades estadístiques que recullen
diverses fonts, el nombre d’empreses que
es creen a Catalunya es manté des de l’any
1998, al voltant de 22.000 empreses. Mal-
grat això, la xifra del capital inicial d’a-
questes noves empreses ha disminuït en
els darrers anys i, sobretot, s’ha quedat a
una notable distància respecte el capital
mitjà de les empreses espanyoles; les
empreses catalanes es constitueixen amb
un capital mitjà de 89.600 euros; en el cas
de les espanyoles, el capital inicial és de
140.000 euros com a terme mitjà.

Des del punt de vista del desenvolupament
econòmic, són les empreses de ràpid crei-
xement, les que més feina generen; des del
punt de vista de l’avantatge competitiu sos-
tenible de l’empresa, el creixement és
necessari en la majoria dels casos per arri-
bar al nivell mínim d’economies d’escala i
per generar el cashflow suficient que
garanteixi el ritme d’inversió que necessita
la companyia. Malgrat això, des del punt
de vista de l’empresari el creixement no és
sempre un objectiu a assolir, i és vist com
una font de major risc. En aquest sentit,
diverses investigacions demostren que la
meitat dels fundadors de noves empreses
no tenen plans per créixer, encara que l’en-
torn econòmic sigui favorable.

Segons diversos autors, les empreses de
ràpid creixement són aquelles que tenen
un augment en les vendes de 15% anual de
mitjana, durant almenys 5 anys. Aquest
creixement depèn de l’emprenedor (la
seva motivació per a la creació de l’empre-
sa, la seva experiència prèvia, i el seu nivell
de formació), del sector en el qual compe-
teix l’empresa i de les estratègies seguides
per l’emprenedor (segmentació, habilitat

per llançar nous productes, posició tec-
nològica, i estratègies de finançament).

A més, les diferents etapes per les quals
passa la nova empresa en el seu cicle de
creixement requeriran habilitats, estructu-
res organitzatives, polítiques de finança-
ment diferents, que l’emprenedor no
sempre sap gestionar. Quant més ràpid és
el ritme de creixement, major risc té la
nova empresa de no saber adaptar-se. És
en aquests moments quant més necessari
és un equip emprenedor multidisciplinar
i amb competències complementàries.

El Sr.Carles Ferrer, Investment Manager de
WebCapital, va comentar que la creació
d’empreses innovadores i la seva sosteni-
bilitat és un procés complex que no
només depèn dels factors intrínsecs de
l’empresa sinó del seu entorn. Un inversor
en capital risc considera com a factors crí-
tics d’èxit per a empreses innovadores els
següents: equip; tecnologia diferencial;
posicionament; dimensió de mercat; model
de negoci i estratègia de finançament. La
visió del capital risc és important, ja que
les seves aportacions van més enllà de l’a-
portació de capital i en ocasions és l’única
i/o millor opció per a les empreses.

El Sr.Manuel Gimeno, director economico-
financer de la Fundación Auna, va comen-
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tar que quatre són, almenys, les preguntes
que s’han de plantejar a l’hora d’invertir
des d’un fons d’inversió corporatiu d’una
empresa, en una empresa innovadora.

La primera és quin tipus d’organització ha
d’abordar aquesta activitat. Les empreses
tecnològiques semblen ser les principals
candidates.

La segona és perquè ha de fer-se, què
s’espera aconseguir d’això. Sense oblidar
els beneficis econòmics, sembla lògic
pensar en d’altres beneficis, com l’accés a
un producte complementari al propi, l’ob-
tenció d’acords preferencials de distribu-
ció o d’integració, etc. El mecanisme
inversor a utilitzar seria la tercera qüestió
a resoldre i per últim, cal preguntar-se què
es pot aportar a l’empresa participada. 

El Sr. Josep Molins, conseller delegat de
l’Institut Català de Finances, va explicar
que la contribució de l’Institut Català de
Finances al finançament d’empreses inno-
vadores pot fer-se via crèdit i via capital.
El crèdit de l’Institut, que te caràcter fina-
lista i és obert a tota mena d’inversions en
actius materials o immaterials d’empreses
innovadores, té com a principal avantatge
el de ser crèdit a llarg termini. Pel que fa
referència als ajuts de capital, l’Institut
Català de Finances promou fons de capi-
tal risc que tenen per finalitat comple-
mentar l’activitat del sector privat pel que
fa al finançament d’empreses que es tro-
ben en una fase inicial de desenvolupa-
ment, o bé el recolzament de sectors
d’atenció prioritària. Fins al moment, la
Generalitat ha promogut o té en fase de
promoció, set instruments de capital risc
que totalitzen 145 milions d’euros de
capital posats a disposició de les empre-
ses innovadores.

Formació i desenvolupament
dels recursos humans 
de l’empresa

Coordinador: Sr. Miquel Espinosa, director 
general de la Fundació Politècnica
de Catalunya

El factor treball com a capital humà
acumulat en l’empresa en bona part a
través de la formació és un element
clau en la capacitat innovadora de
les empreses.

En primer lloc, el Sr.Antoni Bravo, de Bravo,
Orozco i Bosel, va revisar les biografies
professionals en el marc de l’empresa i va
identificar els factors de l’èxit professional.
Entre els factors assenyalats cal remarcar
els d’aptituds, caràcter, motivació i capaci-
tació. Tots ells són elements multiplica-
dors, essent tots ells importants ja que si
falla un, el conjunt queda compromès.

També va comentar la visió de la persona,
del professional preocupat pel seu desen-
volupament i va parlar de la selecció de les
persones per l’empresa, del desenvolupa-
ment de les competències, habilitats i de les
necessitats de formació complementària.

Des del punt de vista de l’Administració,
el Sr.Antoni Saura, director dels Serveis de

Recursos Humans de la Diputació de Bar-
celona, va apuntar la complexitat de l’Ad-
ministració per portar una política activa
de formació. Va remarcar el paper estratè-
gic de la formació per a les organitza-
cions i les persones i com la inversió en
formació ha permès una major motivació
que ha representat poder assolir l’objectiu
d’un millor servei al ciutadà a través
d’una millor preparació de les persones i
de transmetre valors per millorar el ser-
vei. Per últim va apuntar que actualment
la formació, en el seu àmbit, s’orienta cap
a la gestió de competències.

El Sr.Enric Colomer, de Decom, va comen-
tar que l’objectiu de l’empresa és maxi-
mizar el seu valor i la seva permanència
en el temps, entenent-se el valor de l’em-
presa no sols des de l’accionista sinó
també des de la perspectiva de clients i
treballadors.

També va ressaltar que si les persones
treballen motivades, l’empresa obté un
millor rendiment que permet la satisfacció
dels seus clients i que a la vegada reali-
menta el bucle de motivació-rendiment-
satisfacció. També va definir el talent de
les persones com a saber, saber fer i rela-
cions personals. El saber que s’obté amb
el coneixement i permet decidir, el saber
fer que ve de la creativitat i resol els casos
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i les relacions personals que faciliten la
comunicació i la col·laboració entre les
persones. 

Per últim, el Sr. Joan Hernández, de la
Caixa presenta un exemple innovador de
validació de competències professionals
realitzat amb la Fundació Politècnica de
Catalunya: “d’acreditació del coneixement
i de l’experiència professional a l’Àrea
Tècnica de la Caixa”.

Aquesta iniciativa reconeix les capacitats
originades al llarg de l’itinerari professio-
nal de les persones amb les capacitats
aconseguides en un programa d’acció for-
mativa (màster, postgrau..) Es van apuntar
com a aspectes més importants, la moti-
vació que suposa per a les persones el
reconeixement formal de la seva trajectò-
ria professional per part de l’empresa i la
universitat i la validació de l’experiència i
de l’expertesa professional.

Finalment es va iniciar un col·loqui amb
els assistents que fou dirigit pel Sr. Juan
Hernández Puértolas, de La Vanguardia.

Empreses i mercats 
de capitals

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

La sessió va ser presidida pel Sr. Josep
Manuel Basáñez, president de MEFF AIAF
SENAF Holding de Mercados Financieros
SA, i va comptar amb les ponències del
Sr. Joan M. Grumé, director del Gabinet
Financer i Relació amb Inversors del Banc
Sabadell, del Sr. Pedro Corpas, subdirector
de Mercados de Capitales y Gestión de
Riesgo d’ENDESA, i del Sr. Pere Viñolas,
conseller director general del Grup Finan-
cer Riva y García. Va moderar el col·loqui
la Sra Esther Grávalos, directora Agencia
EFE. 

Les principals conclusions a què es va
arribar van ser les següents:
– En un mercat global la interconnexió de

les borses és una alternativa millor que
la unificació ja que la competència
millora el servei a les empreses i als
inversors.

– El finançament del creixement d’una
societat no és possible que resti al
marge dels mercats de capitals.

– La influència de la cotització de les
accions d’una empresa, no solament

sobre el seu valor sinó també sobre les
seves operacions financeres futures, és
molt important.

– Una empresa cotitzada té un valor de
mercat més gran que una similar no
cotitzada. Si bé, en conjuntures borsà-
ries baixistes les empreses valen més
fora de borsa que si estan a borsa. 

– La volatilitat afecta tant a les empreses
cotitzades com a les no cotitzades. Si bé,
a les primeres amb més intensitat.

– Els mercats de renda fixa són tan
importants com els de renda variable.
Encara que actualment les empreses
s’endeuten més per la via bancària
que per la de les emissions de renda
fixa.

– Valoració desorbitada dels escàndols
financers, ja que el seu nombre és molt
petit en relació al nombre d’empreses
cotitzades, amb la conseqüent manca
de confiança dels inversors.

– La necessitat de millorar els meca-
nismes d’informació als òrgans de con-
trol dels mercats i als inversors. En
aquest sentit les NIC representaran un
pas endavant.

– L’admissió a cotització implica una
transparència i una millora important de
l’eficiència de l’empresa.

– Concentració de les inversions en les
empreses cotitzades més grans.

– Cal incrementar el nombre d’empreses
que cotitzen a la borsa espanyola a la
vegada que popularitzar les inversions
en empreses mitjanes i no solament en
blue chips.

– És necessari un esforç continu en el
camp de l’ètica professional, a tots
nivells.
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Oportunitats empresarials 
en el món sanitari

Coordinador: Sr. Josep Fité, director general
de CHC Consultoria i Gestió SA

La sessió, presidida per la Sra. Roser Fer-
nández, gerent de Planificació Econòmica
de l’Àrea de Recursos del Servei Català de
la Salut en representació del Sr. Josep Prat,
director de CatSalut Servei Català de la
Salut, va estar emmarcada per la ponèn-
cia del professor Vicenç Ortún, president
de l’Associació Economia de la Salut, en
què analitzà el grau d’adequació de l’em-
presa privada a les diferents funcions en
el mercat sanitari: en el finançament de la
despesa sanitària i d’infraestructures, en
la compra de serveis sanitaris, en la pro-
ducció de serveis i en el subministrament
dels inputs utilitzats per aquest sector.

El Dr.Joan Grau, director general de la Cor-
poració Sanitària Clínic, va explicar els pro-
funds canvis organitzatius que una institució
pública com la Corporació Sanitària Clínic
aplica en el seu funcionament per tal d’a-
daptar a la realitat els interessos dels clients,
dels professionals i de la institució a la
recerca d’una major eficiència dels recursos
emprats, juntament amb aliances estratègi-
ques amb tercers i amb la creació de socie-
tats anònimes per a un millor funcionament.

El Sr. Gabriel Masfurroll, president d’Uni-
ted Surgical Partners, exposa la interessant
experiència personal relativa a com un
petit nombre de professionals, després
d’analitzar profundament el sector sanitari
espanyol i analitzar les seves mancances i
expectatives, són capaços d’elaborar un
projecte seriós i coherent, capaç d’atreure
l’interès d’inversors internacionals i el dels
propis professionals que, arriscant-t’ho
tot, en un termini de cinc anys han acon-
seguit una de les primeres cadenes hospi-
talàries privades d’Espanya, USP.

El Sr. Rafael Barba, gerent de MUTUAM,
exposa el paper del mutualisme en el
nostre país, ressenyant l’activitat que rea-
litza MUTUAM i les oportunitats de futur
per al mutualisme en els camps del
finançament-assegurament dels sistemes
sanitaris i socials, en l’assegurament com-
plementari i suplementari, prestant espe-
cial atenció en el paper que pot tenir en
l’assegurança de dependència quan final-
ment es reguli i s’implanti.

CONCLUSIONS:

– No es pot afirmar que l’empresa priva-
da sigui més eficient que l’empresa
pública: s’ha d’analitzar cas a cas.

– El grau de competència en el mercat de
productes o serveis sanitaris afecta més
a les organitzacions que a la seva titula-
ritat jurídica.

– L’Estat ha de ser més garant que gerent.
– L’externalització de serveis per part de

les institucions públiques i que podrien
assumir altres empreses és encara molt
petita.

– L’empresarialització de les empreses del
sector sembla inevitable i aplicar sistemes
de gestió típics de l’empresa privada no
es pot confondre amb privatització.

– Un mercat emergent com és el sociosani-
tari i més quan s’estableixi l’assegurança
de dependència sembla que pot ser
atractiu per a l’empresa privada, tant en
el camp assegurador com en el provisor.

El debat posterior el va moderar el Sr.
Javier Olave, director del Diario Médico.
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Resolució de conclifctes 
en l’àmbit mercantil

Coordinador: Sr. Tulio Rosembuj, catedràtic
de la Universitat de Barcelona

Aquesta sessió, que va presidir l’Excm. Sr.
Miquel Valls, president de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Barce-
lona, va comptar amb les ponències del
Dr.Miguel Delgado, conseller de Facenau-
to (Federació Nacional de Concessionaris
de l’Automòbil), del Dr. Javier Divar, direc-
tor del Departament de Dret de l’Empre-
sa de la Universitat de Deusto, i àrbitre
del Tribunal de Comerç de Bilbao, del Dr.
Blas Vives, secretari general de FACO-
NAUTO, i de la Dra. Maria Volpe, directo-
ra del Programa de Resolució de
Conflictes i professora de Sociologia de
City University of New York.

El contingut de les diverses intervencions
durant les Jornades dels Economistes,
coincideixen en assenyalar que l’empresa
es beneficia amb la disposició d’instru-
ments que serveixin per eliminar les
incerteses i els litigis en un marc de cul-
tura no adversària.

Aquests instruments se centren, sobretot,
en la mediació, la conciliació i l’arbitrat-
ge, aquest darrer probablement modifi-

cat pel que fa a la seva actual disciplina
jurídica.

Els objectius comuns són el minvament
de costos, la ràpida solució de les diferèn-
cies en comparació al medi judicial, i no
menys important la conservació de les
relacions entre les parts.

L’assistència d’un tercer neutral, imparcial
i independent que faciliti la trobada i la
via d’acord, és una recomanació que hau-
ria de comptar a l’hora de la redacció dels
contractes i, si escau, que es promogui la
necessitat de disposicions legals que ho
amparin.

L’empresa és la principal beneficiària de
la resolució apropiada dels conflictes que
poden suscitar-se en el seu si o respecte
de clients o de proveïdors.

La cultura de l’acord sigui dins de la prò-
pia organització o que es recorri a serveis
externs, permetrà el desenvolupament de
la consideració complexa dels problemes
abans que en la seva simplicació el conei-
xement de tots els interessos en joc que
no sempre s’ajusten a les parts.

La Cambra de Comerç de Barcelona
patrocina la mediació com un mitjà
madur de resposta organitzativa. Es pro-

nuncia en el mateix sentit la Federació
Nacional de Concesionaris d’Automòbils.

Des de la perspectiva tècnica el prof.
Javier Divar de la Universitat de Deusto,
aprofundeix en les limitacions actuals de
la disciplina de l’arbitratge que es per-
llonga massa en el temps i és relativament
costós.

María Volpe profesora de la Universitat de
la ciutat de Nova York, assenyala la posi-
tiva experiència de la mediació empresa-
rial als EUA, en particular en els sectors
d’assegurances, construcció, règim de
franquícies.

A tall de conclusió els ponents en aques-
tes Jornades identifiquen com a prioritari
la difusió dels procediments de resolució
alternativa de conflictes, en especial la
mediació com una forma flexible, econò-
mica i ràpida de superar litigis i incerteses.

El debat final va estar moderat pel Sr. Sal-
vador Aragonés, d’Europa Press.
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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

La sessió va comptar amb la participació del
Sr.Andreu Cruañas, director general d’Ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
que actuà com a president; el Sr. Joan Seix,
director de consultoria de RH de PriceWa-
terhouse Coopers, que actuà de ponent. Els
panelistes foren el Sr.Ramon Ollé,president
executiu d’EPSON Europa; el Sr. Joan Carles
Xart, gerent de RH d’Indra i el Sr.Alejandro
Romero, director de Serveis de Prevenció
de Mutual Cyclops. La moderació va anar a
càrrec del Sr.Jordi Goula de La Vanguardia.

Al llarg de les diverses intervencions es posà
de manifest que una de les claus per garan-
tir el funcionament correcte d’una empresa
passa per la implicació i la participació dels
seus treballadors. Per fer-ho possible, es
necessita un projecte clar i uns quadres que
el sàpiguen explicar i que tinguin la capaci-
tat per fer que tots els treballadors s’impli-
quin, independentment de la dimensió de
l’empresa. És convenient saber transmetre
que, per gran que sigui, tota empresa és frà-
gil per definició. Si les persones perceben
aquesta fragilitat, s’adonen que la bona
marxa de l’empresa depèn de tots els seus
treballadors, de manera que tots els llocs de
treball i totes les funciones són rellevants. 

Actualment hi ha factors que poden afa-
vorir la participació dels treballadors:
– El gran ventall de possibilitats que ofe-

reixen les noves tecnologies tenint en

compte que la participació requereix
informació i treball en equip. 

– Que el creixement de les empreses
requereix un treball col·lectiu atès que,
cada vegada més, la creativitat i les
idees, també en el món de l’empresa,
sorgeixen de grups i d’equips de treball. 

– La necessària adaptació al canvi cons-
tant: en el món de l’empresa és on, pot-
ser, es posen més de manifest els canvis
constants que viu la nostra societat, de
manera que la feina de posar-se al dia,
en formació, en creació i disseny de
nous productes, en assumpció de noves
estratègies …, és una exigència perma-
nent. Avui, més que mai, les inèrcies
condueixen al fracàs, i és imprescindible
una actualització constant de tot. Això
no és un repte fàcil, i és una de les pro-
ves que ha de passar un bon directiu: la
de saber no només engrescar els mem-
bres del seu equip en una etapa inicial,
sinó la de saber mantenir aquesta acti-
tud al llarg del temps.

Cal tenir present, a més, que l’actualització
permanent dels coneixements dels treba-
lladors fa augmentar la seva ocupabilitat,
fet que redueix significativament les con-
seqüències negatives de les reestructura-
cions. Ara bé, en aquest sentit és necessari,
també, millorar molt més la relació entre el
conjunt del sistema formatiu i l’empresa. 

– Les persones s’impliquen i participen en
la mesura en què són reconegudes i
valorades en allò que fan. Vivim en un
món cada vegada més impersonal i això
dificulta aquest reconeixement. Les grans
estructures organitzatives, les grans
empreses, la mobilitat creixent en el tre-
ball,… juguen més aviat en contra d’a-
quest reconeixement. És per això que en
aquest aspecte s’ha de fer un esforç addi-
cional. Aquest reconeixement és també
una condició per la implicació i la parti-
cipació del treballador en l’empresa.

Tot i això també s’esmentà al llarg del
debat:
– que l’Estat espanyol encara es troba

lluny, en relació amb la mitjana euro-
pea, en aspectes com la participació
financera dels treballadors en les
empreses, ja sigui a través d’accions o
de beneficis, i que el fet que el seu mer-
cat de treball hi hagi una temporalitat
elevada podria dificultar aquest procés;

– que encara és massa habitual que l’em-
presa parli amb les seus treballadors
quant té problemes i no quan va bé;

– i que la pressió que avui dia exerceix la
borsa, d’exigir a les empreses resultats
cada 3 mesos està més relacionada amb
un mal ús de les stock options que no
pas amb els propis accionistes i que no
sempre les grans fusions són bones.
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Ecoeficiència: un valor 
per a l’empresa

Coordinador: Sr. Iñaki Gili, Centre a l’Empresa 
i Medi Ambient

El secretari general del Departament de
Medi Ambient Sr. Marià Morera va obrir
l’acte, excusant primer de tot l’absència
del conseller Hble. Sr. Ramon Espadaler, al
qual va representar.

En les seves paraules introductòries de la
sessió el Sr. Marià Morera va destacar el
paper que ha de jugar l’Administració per
garantir unes condicions ambientals ade-
quades perquè les empreses puguin
accedir al mercat amb garanties. En
aquest sentit, també va recordar l’esforç
que han de fer les empreses per adaptar-
se a aquest escenari diferent i canviant.
Va subratllar la importància d’incorporar
el medi ambient a l’empresa assenyalant
que una manera de valorar aquesta
incorporació és l’anàlisi del seu compte
de resultats. Per altra banda, va ressenyar
que a Catalunya existeixen actualment
125 empreses certificades amb el Sistema
Europeu d’Auditoria i Gestió Mediam-
biental (Reglament EMAS) i 500 dins l’es-
quema ISO 14000, això situa a Catalunya
a un lloc capdavanter dins la Unió Euro-
pea. Respecte l’EMAS el 60% d’aquests
són empreses del sector turístic, això és
clarament representatiu de quines són les
exigències del mercat.

La Sra. Blanca Bonilla, directora de Pro-
jectes de la Fundación Entorno, va apun-
tar com a element clau de la seva
presentació que l’empresa no s’ha de
valorar només pel seu valor comptable,
sinó també per la seva funció social i

ambiental, com un dels indicadors de la
seva pervivència futura. Va apuntar dife-
rents aspectes de l’Informe 2001 de la
Gestió Mediambiental a Espanya, com és
que el comportament ambiental de les
empreses és cada vegada més indepen-
dent del sector que ocupen. També va
fer referència a l’augment del pes dels
criteris ambientals en la contractació
pública i va apuntar que pot ser aquest
un element incentivador determinant per
a les empreses.

El segon ponent de la sessió, el Sr.Víctor
Macià, gerent del Centre per a l’Empresa
i el Medi Ambient, va aportar dades d’un
estudi de la Fundació Fòrum Ambiental
sobre el sector ambiental el qual conclou
que l’empresa no percep el medi
ambient com un element estratègic i que
fins que no estigui valorat econòmica-
ment el seu impacte no canviarà aquesta
situació. Va apuntar com una possible via
de millora la resolució de l’ICAC del
25.3.02 sobre els aspectes ambientals en
els comptes anuals, i va destacar la seva
importància així com el punt d’inflexió
que pot suposar per a moltes empreses
en el tractament financer que fan del
medi ambient.

Després de les dues ponències que es
van fer des d’un punt de vista teòric, els

panelistes de la sessió van aportar la seva
visió pràctica.

El Sr. Miquel Fernández, gerent d’Elastic
Berger, va exposar que com a empresa
del sector de l’automoció, només essent
punters en tots els aspectes podien man-
tenir un nivell de competitivitat suficient
per evitar la deslocalització a països de
l’Est. En aquest aspecte l’empresa des de
feia anys havia apostat per ser líders en
medi ambient, això els hi havia propor-
cionat importants estalvis econòmics i
ajudar a la innovació tecnològica.

El Sr. Robert Gilart, responsable de medi
ambient de Componentes Mecánicos,
COMESA, va identificar, igualment, al
medi ambient com un element determi-
nant de millora de la competitivitat, i va
exposar didàcticament, des d’un punt de
vista tècnic i econòmic, les diferents
fites aconseguides dins el procés de
millora ambiental, social i econòmica
iniciat per COMESA en la seva política
estratègica.

Finalment es va iniciar un col·loqui que
va estar moderat pel Sr. Vicent Sanchis,
director de l’AVUI

Sessió



Girona

Localització 
i deslocalització 
d’empreses

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

El taller de les Jornades dels Economistes
del 4 de novembre de 2002, organitzat a
Girona, va rebre el suport i la participació
dels professionals i de les organitzacions
públiques del àmbit econòmic, així com del
rectorat i docents de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la UdG.

L’acte va ser inaugurat per l’Excm. i Mgnf.
Sr. Joan Batlle, rector de la Universitat de

Girona, amb l’assistència del Sr. Josep
Pujolràs, vocal president del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya a Girona, i la
degana de la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials de la Universitat de
Girona, Il·lma. Sra. Rosa Ros.

Aquesta implicació entre els professionals,
docents i organismes públics es va traduir
en un èxit en si mateix i en el tractament
de la matèria tractada per la seva reper-
cussió en tots els àmbits de la societat.

L’encert en l’elecció del tema i la capaci-
tat expositiva dels ponents, el Sr. Joaquim
Solà com a introductor, el Sr. Lluís Carbo-
nell com a empresari, el Sr. Joan Coscu-
biela representant del mon sindical i el Sr.
Víctor Pou com a conseller de la Comis-
sió Europea, va donar un gran ressò
mediàtic a dites Jornades. 

Lleida

Economia 
i esport

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

L’activitat esportiva es va, cada vegada
més, mostrant com una branca específica
de l’activitat econòmica que comporta tota
una xarxa d’interrelacions intersectorials
(industrial tèxtil, confecció i calçat, trans-
port, mitjans de comunicacions: premsa,
ràdio i TV; construcció, tota la indústria
auxiliar vinculada amb la construcció,
manteniment de les instal·lacions, publici-
tat i marquèting, ensenyament, etc.). Tota
aquesta activitat comporta un moviment
de recursos econòmics i la creació de llocs
de treball importants, tant directes com
indirectes, sobre els sectors que han de
subministrar els inputs intermedis.

A la vegada que de l’esport es poden des-
tacar altres aspectes vinculats amb l’activitat
econòmica, així el Sr.Xavier Puig (professor
de la Universitat Pompeu Fabra) i el Sr. Joa-
quim Molins (alpinista i empresari) van
destacar la importància de l’aprenentatge
esportiu que és molt vàlid i important per
aconseguir una bona capacitat per a la
direcció d’empreses. I van arribar a indicar
com algunes escoles de negocis ja han
incorporat l’activitat esportiva en els cur-
sos formatius que imparteixen. També es
va comentar que ja avui dia, moltes empre-
ses comencen a destinar una part del temps
laboral anual a realitzar trobades d’esport
d’aventura com a element d’ajuda a la cohe-
sió dels equips de treball de les empreses.

La Jornada a les Seus Territorials
La Jornada dels Economistes corresponent a cadascuna de les seus del Col·legi
d’Economistes de Catalunya va tenir lloc, respectivament, el dia 4 de novem-
bre a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de
Girona, i el dia 5 de novembre a la Facultat de Dret i Economia de la Uni-
versitat de Lleida, i a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat Rovira i Virgili.



El Sr.Valentí Junyent (gerent del Caprabo
Lleida) va fer la comparació de la gestió
d’un club d’elit amb un esport d’alt risc, i
no precisament d’aventura. També va des-
tacar la importància econòmica que està
significant l’existència del club per a la
ciutat de Lleida, el club rep de fora del
territori el 53% dels ingressos i del propi
territori el 47%, per tant amb un saldo
positiu des del punt de vista territorial. Els
ingressos que compta el club provenen en
un 29% dels sis principals espònsors, un
22% de TV; 20% d’abonats; 17% d’uns 200
patrocinadors secundaris; 6% de publicitat
estàtica, 4% de taquilles i 2% dels partits
amistosos i marxandatge.

En darrer lloc va intervenir la Sra. Glòria
Pallé (directora del consell de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya) que va indi-
car la revolució que ha tingut la concep-
ció de l’esport en els últims 20 anys i
sobretot l’aspecte relacionat amb la gestió
dels clubs esportius. Una de les claus està
en el creixement de la demanda esportiva
realitzada pels ciutadans, aquest fet està
provocant canvis rellevants en la forma de
gestionar els clubs o les empreses esporti-
ves en la línia que la supervivència és
garantida pels beneficis que és capaç de
generar la bona gestió de l’entitat i no per
les subvencions.

Tarragona

La responsabilitat
social 
de l’empresa

Coordinador:
Sr. Joaquim Margalef,
economista

La jornada va tenir com a president el Molt
Honorable Senyor Joan Rigol,president del
Parlament de Catalunya i va estar intro-
duïda pel Sr.Antoni Argandoña, president
del Comitè de Normativa i Ètica Professio-
nal del Col·legi d’Economistes i va comp-
tar com a ponents, els senyors Maties Vives,
economista i advocat, i en Antoni Pigrau,
catedràtic de Dret Internacional Públic de
la Universitat Rovira i Virgili.

Després de la inauguració de l’acte, per part
del president del Parlament, el vicerector de
la Universitat Rovira i Virgili Sr.Agustí Sega-
rra, la degana de la Facultat Sra.Misericòrdia
Carles i el vocal president del Col·legi a
Tarragona, Sr.Antoni Terceño, es va donar
la paraula per part del moderador, Sr.Josep
Maria Arias, cap de premsa de la Universitat
Rovira i Virgili, al professor Sr.Antoni Argan-
doña que va iniciar la seva exposició sobre
la responsabilitat social de l’empresa, amb
la idea de tractar a l’empresa com un agent
moral “i no solament com un agent socio-
polític, que ha de guanyar-se una legitimi-
tat en el seu entorn” contraposant-lo amb la
idea que l’únic objectiu és el de maximitzar
el valor de les seves accions. El professor
Argandoña distingeix tres nivells de res-
ponsabilitat social, un de directe que fa
referència als seus àmbits d’actuació tra-
dicional, un altre d’indirecte cap el seu
entorn, i considera un tercer que és el de la

filantropia corporativa, diferenciant l’actua-
ció nord-americana orientada cap a la visió
filantròpica de l’europea que implica una
actuació socialment responsable. 

El Sr. Maties Vives, va orientar el seu plan-
tejament cap a la “Responsabilitat amb els
treballadors”, va valorar el camí a seguir i
els problemes existents perquè els factors
capital i treball es trobin en condicions d’i-
gualtat, per la qual cosa la responsabilitat
social de l’empresa “ ha de conduir cap a
un horitzó de treballadors satisfets, moti-
vats i compromesos amb la gestió”. Per a
la qual cosa les relacions empresa treba-
lladors s’haurien de sostenir en tres vec-
tors: polítiques familiars responsables, de
transparència informativa i de participació.

El Sr.Antoni Pigrau,va plantejar el tema de
la responsabilitat social de l’empresa des
de la vessant medi ambiental, va fer
referència a la significació que s’ha donat
a la responsabilitat de les empreses en
aquest camp en diversos fòrums mundials,
i va contemplar diverses valoracions des
de les Nacions Unides a la Unió Europea,
l’OCDE o fòrums empresarials. Va relacio-
nar aquestes actuacions amb la idea del
desenvolupament sostenible com a instru-
ment essencial pel futur de les empreses, i
en aquest sentit va considerar quatre ins-
truments bàsics d’actuació: el sistema de
gestió i auditoria mediambientals, la inicia-
tiva europea d’eficiència ecològica, les
normes comunitàries per la presentació
d’informació i les tecnologies verdes.

A continuació el moderador el Sr. Arias,
va iniciar un torn obert de paraules en
què va implicar-hi a una sèrie de repre-
sentants d’empreses, institucions, sindicats
i organitzacions mediambientals que esta-
ven invitats a la fila zero.



El dia abans de l’inici del X Congrés d’Au-
ditoria, el 6 de novembre per la tarda, el
conseller d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Francesc
Homs va oferir una recepció als membres
del Consell Directiu del Registre d’Econo-
mistes Auditors en el Palau de la Genera-
litat de Catalunya.

Després de l’acte inaugural del Congrés i
de la conferència inaugural, a càrrec del
Sr. Josep Oliu, actes que van coincidir
amb els de la Jornada dels Economistes
d’enguany, es va iniciar la primera de les
dues sessions de treball del Congrés. La
transparencia de la información econó-
mica de las empresas y la auditoría de
cuentas. Aquesta sessió va comptar amb
la presencia del Príncep d’Astúries, Felipe
de Borbón y Grecia, que va causar certa
sorpresa entre els assistents al ser un tema
propi d’especialistes en la matèria. Aquest
gest del Príncep va ser molt apreciat pels
economistes auditors, en un moment en
què els recents escàndols financers i la
crisi de credibilitat en els analistes finan-

cers i en els auditors com agents que
intervenen, estan en permanent actualitat,
encara que tothom va coincidir en la
injustícia de qüestionar-se tot el sistema
per haver-se produït un petit percentatge
de fracassos, sense negar la responsabili-
tat d’aquells que hi havien contribuït.

Els excessos de la nova economia, l’exu-
berància borsàtil, la recerca de grans bene-

ficis a curt termini pels nous capitalistes
–fons de pensions, fons d’inversió, etc.– i els
sistemes de retribució d’alguns directius, han
fet que es qüestioni el capitalisme liberal. En
aquest context és necessari generar normes
de comportament que evitin el fracàs del nou
govern corporatiu que ara cotitza a l’alça.

L’harmonització de les normes comptables
a nivell internacional, les normes del bon
govern i la transparència de la informació
a què han de contribuir analistes financers,
consellers i auditors, són imprescindibles
per a la restauració del clima de confiança.

Els ponents van coincidir en el perill de
l’eufòria normativa que ara es viu i que
pot comportar com a conseqüència una
sobreregulació que encotilli el sistema.

La sessió de treball de la tarda sobre Value-
Reporting: mesurament i informació sobre
creació de valor a l’empresa va comptar, a
més a més, amb l’exposició d’experiències
dutes a terme per empreses privades i
públiques per crear el valor i obtenir parà-
metres de mesurament.

En opinió dels ponents, la informació cor-
porativa que avui proporciona el mercat és
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X Congrés d’Auditoria
Organitzat conjuntament pel Registre d’Economistes Auditors (REA) i el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, es va celebrar a Barcelona els dies 7 i 8 de novem-
bre el X Congrés del REA, que va coincidir amb vinté aniversari de la seva cre-
ació, i que va tenir com a lema La transparència de la informació econòmica
en el marc de la reforma de la Llei d’Auditoria de Comptes.El Príncep Felip hi
va ser present en una de les ponències principals.



insuficient i cal trobar fórmules que incre-
mentin la transparència. La fita ha de ser opti-
mitzar el valor per als accionistes de manera
sostenible, en un entorn de canvi continu.

Els inversos reclamen informació més
àmplia que la que se li ofereix tradicio-
nalment, una informació a llarg termini
que contingui aspectes estratègics en la
qual la tasca de l’auditor pot ser important
en aquest repte d’aproximar el seu treball
professional a les necessitats dels usuaris
de la informació i contribuir a la creació
de valor que reclamen els mercats.

La primera jornada es va tancar amb la
conferència Empresa i societat de la infor-
mació, pronunciada pel catedràtic d’orga-
nització d’empreses de la Universitat de
Saragossa, Sr. Vicente Salas.

La reforma de la Llei d’auditoria va ocupar
la segona jornada del Congrés. En distin-
tes sessions de treball es van analitzar
detalladament els temes que en aquests
moments preocupen als economistes
auditors, com el règim sancionador, el
control de qualitat, la formació contínua,
l’accés al ROAC i la independència.
Encara que el text conegut de la Llei finan-
cera en la data de celebració del Congrés

es pogués considerar pràticament defini-
tiu, es van plantejar molts dubtes i qües-
tions en el debat que hauran d’esperar al
reglament per resoldre’ls. En qualsevol
cas, la necessitat d’una nova Llei d’audito-
ria que abordi d’una manera integral tots
els canvis que des de la seva aprovació
s’han produït i fins i tot reivindicacions i
problemes no solucionats fins ara, és una
cosa demandada per totes les parts.

El Sr. Jesús Betrian, president del REA, va
dir que s’havia legislat de manera “sobre-
exicitada” i va recomanar tranquil·litat, ja
que la Llei cal complir-la i començar a tre-
ballar per modificar-la: “hi ha esmenes
proposades pel REA que tractarem que
siguin incorporades en una nova llei d’au-
ditoria”, va comentar al final de la seva
intervenció.

El Sr. José Luis López Combarros, president
de l’ICAC, també va manifestar que aques-
ta era una reforma parcial que es continua-
ria, però que la pedra angular continuaria
sent la qualitat perquè quan algú posa en
risc la credibilitat del col·lectiu amb la seva
actuació professional, perjudica a tothom.
Hi ha tres conteses en la Llei que, en la seva
opinió, considera imprescindibles per acon-
seguir la millora de la qualitat: un examen

unificat i més exigent, una formació conti-
nuada obligatòria i un rigorós control de
qualitat. Per aconseguir aquest darrer objec-
tiu, l’ICAC, va dir, necessita del concurs de
les operacions “per què sense elles serà
impossible d’aconseguir-ho”.

El Sr. López Combarros va comentar que hi
havia algunes reformes contingudes en la

Llei financera sobre les que havia rebut crí-
tiques que no acceptava, però que amb tot
sí hi havia d’altres que considerava raona-
bles: alguns aspectes del règim sancionador, la
possibilitat que les corporacions haurien d’ha-
ver participat més en la reforma, les taxes...,
i va reivindicar aquelles reformes positives de
la Llei sobre les que ningú havia dit res com
la limitació de la responsabilitat dels auditors o
creació dels comitès d’auditoria, entre altres.
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En el sopar dels economistes va tenir lloc
el lliurament dels guardons als guanya-
dors als Premis de reconeixement Col·legi
d’Economistes de Catalunya 2002, al millor
currículum universitari, al projecte més
innovador de despatxos professionals i a
l’economista d’empresa de l’any.

El Jurat del Premi de Reconeixement
Col·legi d’Economistes de Catalunya al
millor currículum universitari, integrat pel
Sr. Jordi Conejos, degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya i president del jurat;
Sr. Claudi Alsina, director general d’Univer-
sitats de la Generalitat de Catalunya; Sr. Joan
Clavera, degà de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona; Sr. Guillem
López, degà de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Univer-
sitat Pompeu Fabra; Sra. Misericòrdia Car-
les, degana de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Univer-
sitat Rovira i Virgili; Sr. Rafel Méndez,
vicedegà de la Facultat de Ciències Econò-
miques de l’Institut Químic de Sarrià; Sr.
Alfons Sauquet, director de la llicenciatura
d’ESADE; Sr. David Tanganelli, vicedegà
de la Facultat d’Economia de la Universitat
Internacional de Catalunya; Sr. Artur Saurí,
vicedegà del Col·legi d’Economistes de
Catalunya; Sra. Montserrat Casanovas,
secretària de la Junta de Govern del
Col·legi d’Economistes de Catalunya; Sr.
Àngel Hermosilla, responsable de la Secre-
taria Econòmica del Col·legi d’Economistes
de Catalunya i secretari del jurat, va acor-
dar atorgar-lo ex aequo al Sr. Carles Home-
des Bel, llicenciat per la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat Pompeu Fabra i al Sr. Jordi
Rabat Berguedà, llicenciat per la Facultat
d’Econòmiques de la Universitat Interna-
cional de Catalunya.

També va acordar atorgar accèssit a la Sra.
Marta Abad Álvarez, llicenciada per la
Facultat de Ciències Econòmiques i

Empresarials de la Universitat Pompeu
Fabra, i a la Sra. Sílvia de la Chica Toledo,
llicenciada per la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona.

El Jurat dels Premis de reconeixement al
projecte més innovador de despatxos pro-
fessionals, integrat pel Sr. Jordi Conejos,
degà del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya i president del jurat; Sr. Xavier Car-
bonell, en representació de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelo-
na; Sr. Salvador Guillermo, en representa-
ció de Foment del Treball; Sr. Víctor
Campdelacreu, en representació de PIMEC-
SEFES; Sr. Günther Schiendl, en represen-
tació de la Direcció General d’Indústria del
Departament d’Indústria de la Generalitat
de Catalunya; Sra. Rosa Cava, en repre-
sentació del Col·legi d’Economistes de
Catalunya; i Sr. Àngel Hermosilla, respon-
sable de la Secretaria Econòmica del
Col·legi d’Economistes de Catalunya i
secretari del jurat, va acordar atorgar el
guardó al projecte presentat per PEDRO
BROSA & ASOCIADOS abogados y econo-
mistas pel projecte GAUDÍ. Aquest projec-
te ha consistit en la implantació d’un
sistema de qualitat en la gestió del despatx
de Pedro Brosa & Asociados, abogados y
economistas, en la recerca de l’excel·lència
a mitjan de l’any 1999 i que ha finalitzat a
principi de l’any 2002 amb el reconeixe-
ment, per part Lloyd’s Register Quality
Assurance, de certificar l’acompliment de
la ISO 9002 per l’activitat d’assessorament

en l’àmbit jurídic, fiscal, econòmic, financer
organitzatiu i de gestió.

El jurat va tenir en compte, a l’hora d’a-
torgar el guardó a aquest projecte, que la
innovació de processos orientats a una
millora de l’eficiència del despatx profes-
sional i a una major satisfacció dels seus
clients s’encabia perfectament dins les
bases d’aquest premi de reconeixement i
que la introducció d’un sistema de quali-
tat amb èxit en un despatx professional,
per la seva dificultat i excepcionalitat, era
mereixedor d’aquest guardó.

El jurat ha volgut fer menció específica,
pel seu interès, als projectes Smart Link SL
presentat pel Sr. Enrique García Alvarado;
projecte DECISONMETRICS de Gestió de

Risc Empresarial, presentat pel Sr. Fran-
cesc Rosés i Martí; projecte de Chequeo,
Gestión y Planificación Legal, SL, presen-
tat pel Sr. Jordi Amado.

El Jurat del premi de reconeixement de l’e-
conomista d’empresa de l’any 2002, inte-
grat per les mateixes persones del Premi
de reconeixement al projecte més innova-
dor de despatxos professionals, va acor-
dar atorgar el guardó a l’economista Sr.
Joan Canals Oliva.

En aquesta primera edició el jurat va des-
tacar la trajectòria professional i posterior-
ment empresarial del guardonat, destacant
la seva capacitat emprenedora i el seu
impuls en la reestructuració i en la dina-
mització d’una empresa en el marc d’un
sector madur com és el sector tèxtil-con-
fecció, en què ha desenvolupat productes
diferenciats mitjançant una política de
marques i un intens procés d’internaciona-
lització. Així mateix cal posar de relleu la
seva implicació en projectes de represen-
tació institucionals del sector al front de
diversos organismes empresarials.
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ISO 9002 a BROSA
La nostra Firma enguany ha rebut per part
de Lloyd’s la certificació ISO 9002. Aques-
ta certificació culmina un projecte iniciat
el 1999 amb el projecte Gaudí, un projec-
te pensat per crear un sistema de qualitat
adaptat al nostre entorn professional, que
respectés la filosofia de la firma i alhora
ens ajudés a gestionar millor la nostra
diversitat organitzativa i de serveis.

Si hagués de resumir que ha representat
per a la nostra firma aquest procés, des-
prés de més de dos anys i mig de feina,
diria que bàsicament hem aconseguit
una clara conscienciació a nivell col·lec-
tiu de la importància d’estar organitzats
com una companyia amb un objectiu
comú.

A nivell pràctic, la implantació ha suposat
la participació de la totalitat de l’equip
humà de la Firma (80 persones) en equips
de treball, l’establiment de 40 objectius de
millora, la inversió de més de 7.000 hores
de treball internes i de més de 500 hores
de formació en els nous mètodes de tre-
ball. Tot aquest procés s’ha basat en tres
elements claus de negoci: el capital humà,
la gestió del coneixement i les relacions
amb els clients i proveïdors. 

En quant a resultats quantitatius, podríem
destacar l’impacte sobre els següents:
– Evolució de vendes: l’evolució de vendes

s’ha situat amb un creixement acumulat
en el període 1999 a 2001 d’un 16,6%.

– Evolució de clients: consolidació de l’aug-
ment de clients experimentat.

– Evolució de professionals: prova del
creixement anterior és l’evolució de
professionals experimentada, que en el
període del projecte se situa en un 12%
de mitjana.

– Comptes a cobrar: en el període 1999-
2001 els dies de cobrament van dismi-
nuir en 2 mesos.

– Treball en curs: els inventaris de la firma
i el número d’assumptes vius han sofert
les següents evolucions:
• Ràtio ritme de baixes d’assumptes:

Considerant les baixes acumulades
d’assumptes des de l’inici del projec-
te dividides per la mitjana d’assump-
tes vius des de l’inici del projecte fins
a cada data.

Baixes acumulades/d’assumptes vius
de mitjana a fi d’any:

Com es pot observar, el ritme de baixes
d’assumptes sobre el saldo mig ha expe-
rimentat un fort creixement en el perío-
de del projecte, i segueix a bon ritme
enguany. La mitjana d’assumptes vius ha
baixat un 20% entre el període 99 fins el
2001, amb un augment de vendes del
16,6% en aquest període.
• Import de l’inventari (assumptes vius

valorats):
L’evolució de l’inventari, en consonàn-
cia amb el punt anterior, ha estat d’una
disminució en termes relatius d’un
25% en el període 1999-2002.

– Work Flow: hem implantat una eina que
fa les funcions de correu electrònic i a la
vegada l’utilitzem com eina de work flow
per a tota la gestió d’acceptació d’encàrrecs
(alta de l’assumpte, gestió d’incompatibili-
tats, pressupostació...), facturació, bases de
dades de clients, bases de dades de gestió
del coneixement (experiències i models),
connexió d’oficines (intranet), manual de
qualitat i base de dades de vacances.
El seguiment de l’activitat productiva de
la firma es porta sota un aplicatiu de
gestió de projectes.

– Col·laboradors externs:hem generat una
base de dades de més de 300 col·labo-
radors homologats.

Els resultats qualitatius els podem resumir
en els següents:
– Orientació a processos
– Creació de criteris de firma i aprenentat-

ge col·lectiu d’aquests.

– Inici de la gestió del coneixement com-
partint experiències.

– Introducció del “model de gestió per
objectius” basat en Balance Scorecard i
en les competències.

– Introducció de la figura del responsable
del client com a eina d’optimització de
la relació amb els clients. La ISO 2000
que ara afrontem passa per reforçar acti-
tuds de servei de tot el personal de la
Firma (proactivitat i capacitat d’antici-
pació, creativitat en les solucions, pun-
tualitat en el lliurament del treball,
capacitat de reacció...). 

Pel que fa a les dificultats que es poden
trobar en aquests processos, podem ano-
menar les següents:
– Definir objectius a tots els nivells de l’or-

ganització.
– Mantenir el caliu i la fe durant un llarg

període de temps.
– Veure els resultats quantitatius a curt ter-

mini.
– Resistir al canvi.

De tots aquests els més complexos són els
que passen per la dificultat de veure el
canvi com a una oportunitat i no pas com
un risc.

Sens dubte no es poden amagar les difi-
cultats i precisament aquí radica part de la
clau de l’èxit. Tothom s’ha de veure invo-
lucrat en el projecte, fins i tot els més
escèptics, perquè de res serveix una molt
bona idea si al final l’organització no la fa
seva.

Finalment, volem agrair al Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya i al Jurat el premi
que ens ha atorgat pel projecte més inno-
vador de despatxos professionals de l’any
2002, tot felicitant a la Junta de Govern
per la iniciativa de l’atorgament dels dife-
rents premis de reconeixement, pel seu
caràcter incentivador de l’excel·lència en
l’exercici de les diferents activitats que
envolten la nostra professió.

De forma sincera volem animar al col·lec-
tiu professional a continuar o iniciar pro-
cessos que desenvolupin les habilitats de
gestió de les firmes, portin o no la certifi-
cació com a objectiu. Creiem que aquest
tipus d’iniciatives garanteixen un nivell de
qualitat en el servei i d’autocrítica suficient
per continuar en el llarg camí cap a l’ex-
cel·lència.

Joaquim Catalán Lapesa 
Economista i advocat 

i soci-director de l’Àrea de Producció 
i Qualitat
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1999      2000      2001      2002

47,1%

126,8%

199,1%
208,6%(*)

(*) Dada a setembre 2002



Enguany el Premi Joan Sardà de la Revis-
ta Econòmica de Catalunya s’ha atorgat al
llibre Ciudad y Transporte. El Binomio
imperfecto de Carme Miralles, professora
de geografia de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Es tracta d’una obra que
ofereix al lector una anàlisi de gran
interès sobre una de les qüestions cen-
trals que avui tenen plantejades aquests
grans artefactes que en diem metròpolis:
la gestió de la mobilitat quotidiana. De la
magnitud del problema analitzat en són
testimonis els centenars de milers de ciu-

tadans que dia rera dia veuen
com creix el temps esmerçat per
raó d’accés al treball o a l’estu-
di, especialment en la perifèria
de les nostres ciutats i metròpo-
lis. Basti una dada per situar la
magnitud del problema: a Bar-
celona entre 1986 i 1996 el
nombre de ciutadans que treba-
lla en un municipi diferent al de
la seva residència es va incremen-
tar en un 80%. Quan disposem de
la informació corresponent al
cens de novembre de 2001 veu-
rem com aquest fenomen lluny
d’apaivagar-se s’ha intensificat
de manera alarmant.

Com tractar la qüestió de la relació entre
estratègia urbana i necessitats de mobili-
tat? L’autora opta per una via ben diferent
a la contemplada tradicionalment pels
economistes urbans. No tracta de demos-
trar quantitativament la relació entre tec-
nologies del transport, forma urbana i
demanda de mobilitat, ni d’inferir regles o
lleis universals que relacionin la densitat
urbana amb les necessitats de mobilitat, o
d’establir elasticitats per modes de trans-
port, sinó que es planteja una recerca més
inductiva i històrica. En aquest lent però

intens procés de convergència entre
camps relacionats amb el territori, el geò-
grafs econòmics i els economistes urbans
tenen cada cop més punts en comú. I l’en-
focament inductiu sembla molt apropiat
per plantejar diagnosis d’una qüestió com
és la mobilitat urbana que no té solucions
arbitristes, sinó que exigeix de tractaments
en múltiples direccions.

Miralles planteja de manera molt clara la
necessitat d’entendre la relació entre l’es-
tratègia urbana i el transport en clau dialèc-
tica, lluny de qualsevol determinisme
tecnològic. El transport urbà és un instru-
ment per garantir la mobilitat obligada i no
obligada (aquesta darrera cada cop més
important). Cada època ha aportat a la ciu-
tat estratègies urbanes adaptades a les dife-
rents tecnologies disponibles per al
transport urbà. La realitat existent a cada
moment és fruit de la superposició d’es-
tratègies i decisions sovint molt allunyades
en el temps i que condicionen les decisions
per atendre els requeriments pel futur.

Es tracta d’una obra serena en els plante-
jaments, molt exhaustiva en les fonts i
valenta. Per Carme Miralles la implantació
dels diferents medis de transport en la
ciutat respon a la demanda creixent de
mobilitat, però l’adaptació “no s’ha de
considerar mai com un procés directe,
neutre i inevitable entre unes necessitats
de desplaçament i unes solucions fixes,
predeterminades i generalitzables, proce-
dents de la implantació dels mitjans de
transport. Qualsevol solució que intenti
ordenar la mobilitat, bé sigui la implanta-
ció d’un sistema ràpid de ferrocarril o la
localització d’un pas de vianants, és sem-
pre una elecció política que deriva d’una
ideologia i d’una escala de valors concre-
ta” (p. 44). Cal doncs estudiar les diferents
respostes a les exigències de mobilitat
urbana en el temps històric, i conèixer
experiències concretes que actuïn com a
referents. I la Miralles geògrafa actua en
conseqüència, plantejant l’estudi de tres
casos de gran relleu i sobre els que
demostra un coneixement exhaustiu: el
de la metròpoli policèntrica de Barcelona,
el de la ciutat capital de París i el de la
ciutat regió de Milà. 

Joan Trullen
Catedràtic de la Facultat de Ciències

Econòmiques i Empresarials 
de la Universitat Autònoma de Barcelona

i secretari del Consell de redacció 
de la Revista Econòmica de Catalunya.

(1) Ciudad y transporte. El binomio
imperfecto
Carme Miralles-Guasch
Ariel Geografia. Barcelona, maig, 1992
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El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha
signat un acord de col·laboració amb l’em-
presa Institut de Formació online, especia-
litzada en e-learning, per a la posada en
funcionament d’un centre virtual d’estudis.

A través d’aquest centre, el Col·legi
amplia la seva oferta formativa i incorpo-
ra cursos online sobre matèries econòmi-
ques, empresarials i altres d’interès per
als nostres col·legiats.

La creació de l’Aula d’Economia Online
implica una aposta forta per la formació
continua de qualitat. L’avantatge principal
d’aquest tipus de formació a través d’in-
ternet és el trencament de les barreres
espai-temps, cosa que permet compaginar
la formació amb altres compromisos pro-
fessionals. A través d’aquest centre virtual
d’estudis els col·legiats podran ampliar la
seva formació sense la necessitat d’adap-
tar-se a dates i horaris com passa amb la
formació presencial.

Els alumnes podran accedir a l’aula virtual
on s’imparteixen els cursos còmodament
des del seu lloc de treball, el seu domicili o
des de qualsevol lloc que disposi d’internet.
L’aula virtual es converteix en un espai de
comunicació i interacció entre el professor
i els alumnes a través d’eines telemàtiques
com el correu electrònic, el xat i els fòrums.

Totes les accions formatives estan perfecta-
ment dissenyades a fi i efecte que l’alumne
pugui assolir els seus objectius sense cap
dificultat.

Els cursos han estat concebuts per experts
en cada matèria i dissenyats especialment
per un equip de pedagogs per ser impartits
online.

Els continguts, perfectament estructurats,
s’acompanyen d’activitats i casos pràctics
que l’alumne envia per e-mail al professor
per ser corregits. Tots els dubtes i l’envia-
ment d’activitats als professors es respo-

nen en un termini inferior a les 24 hores,
per tal d’establir una comunicació dinàmi-
ca entre tots els participants del curs.

Tres figures fonamentals faciliten a l’alum-
ne la seva participació en els cursos onli-
ne, a través d’un seguiment diari i
individualitzat de cadascun dels alumnes:
– El professor que té un paper proactiu i

facilitador 
– El coordinador, que està permanentment

a disposició dels alumnes via telefònica
per solucionar qualsevol dubte o proble-
ma tècnic que hi hagi. 

– El supervisor que controla la tasca del
professor i l’assessora metodològicament.

Aquest seguiment i l’existència de grups
reduïts, màxim 30 alumnes, garanteix l’è-
xit d’aquests cursos amb una metodologia
provada i contrastada al llarg dels sis anys
d’experiència en què IFO l’ha implantat
en nombroses organitzacions.

L’Aula d’Economia Online oferirà un
ampli ventall de cursos de tres setmanes
de durada entre els que destaquem: Retri-
bucions, cotitzacions i tributació; Concep-
tes bàsics de finances, anàlisi de l’empresa;
així com l’ample catàleg de seminaris
online que imparteix APD (Asociación
para el Progreso de la Dirección) en
col·laboració amb IFO. 

Aquesta oferta formativa online es com-
pleta amb altres matèries d’interès per als
economistes com són els cursos d’ofimà-
tica, que permeten seguir un procés d’au-
toformació, amb l’ajut sempre d’un tutor
online.

L’Aula d’Economia Online del Col·legi
comptarà a més amb píndoles de forma-
ció interactives, els IFOclips, d’uns trenta
minuts de durada. Són cursos bàsics de
autoformació, no tutoritzats i de caràcter
generalista per cobrir necessitats específi-
ques de formació de forma ràpida, pràc-
tica i senzilla. Exemples d’IFOclips són:
Inversions alternatives, en què podem
invertir; La fiscalitat de les operacions
financeres, L’IVA i l’Impost de societats.
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Notícies

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
posa en marxa l’Aula d’Economia Online
A través d’aquest Centre Virtual, el CEC ofereix als seus col·legiats una àmplia
oferta de formació per internet que s’impartirà amb la metodologia online de
l’Institut de Formació Online (IFO)

Cursos de l’Aula d’Economia Online
(inici febrer-març 2003)

Cursos de classe virtual tutoritzats (3 setmanes de durada cadascun)
• Retribucions, cotitzacions i tributació
• Conceptes bàsics de finances. Anàlisi de l’empresa.

Cursos de Ofimàtica interactius i tutoritzats
• Apreneu Microsoft Windows
• Apreneu Microsoft Word
• Apreneu Microsoft Excel
• Apreneu Microsoft Access
• Apreneu Microsoft PowerPoint
• Apreneu Microsoft Internet Explorer
• Apreneu Microsoft Outlook

Cursos interactius no tutoritzats de caràcter generalista (IFOClips)
• Inversions alternativers. En què podem invertir.
• La fiscalitat de les operacions financeres.
• L’IVA



Des de sempre el Col·legi d’Economistes
de Catalunya ha estat un dels Col·legis
Professionals pioners en la utilització de
les noves tecnologies de la informació i
documentació i en la promoció d’aquestes
a tots els col·legiats. El Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, disposa d’un portal,
que és visitat per més de 600 persones al
dia, en què mitjançant una editora permet
inserir tot tipus de notícies i documents a
temps real, a més de donar accés gratuït a
internet, facilitant-los una adreça de
correu electrònic, als col·legiats que ho
desitgin des de l’any 1995. 

Aquesta trajectòria, anomenada “per un
Col·legi sense papers” s’ha vist potenciada
amb l’actual Junta de Govern. Durant
l’any 2002 s’han finalitzat les inversions en
equipaments per tal de poder connectar
les 4 seus del Col·legi mitjançant video-
conferències, i permetre així que qualse-
vol acte que s’organitzi a Barcelona pugui
ser vist a cadascuna de les seus del
Col·legi d’Economistes de Catalunya.
També durant aquest any, s’ha iniciat i
finalitzat una reflexió estratègica en què
hem analitzat cap a on van les noves tec-
nologies i quin és el posicionament que
ha de tenir el Col·legi i que ens ha permès
definir els objectius i les accions a portar
a terme. Fruit d’aquesta planificació s’està
treballant en convertir la nostra pàgina
web en un mitjà interactiu de comunica-
ció del Col·legi cap als col·legiats i vice-
versa en què primarà, per sobre de tot,
donar criteri i coneixement.

Aquest treball ha estat reconegut pel
CIDEM al concedir-nos, cap a final del
2002, una subvenció per tal d’engegar una
sèrie d’accions, previstes a la planificació,
i que han de facilitar la comunicació entre
el col·legi i els col·legiats. Aquestes
accions, que com a molt tard entraran en
vigor en el primer trimestre de l’any 2003,
fan referència a:

Creació d’una àrea privada

La prestació de serveis online destinada al
col·lectiu d’economistes i que parteix de
la base de la creació, en el servidor web,
d’una àrea privada on es dipositi la infor-
mació destinada als col·legiats amb el
màxim de garanties de seguretat a més de
controlar els accessos i les operacions que
els col·legiats facin dins d’aquesta àrea.

L’accés a aquesta àrea privada ha de per-
metre d’una banda que els col·legiats
puguin accedir a la informació personal
que puguin tenir col·locada en el servi-
dor, a saber les dades del directori
col·legial o les fitxes de perfils professio-
nals de la Borsa de Treball (d’aquesta
manera ells són responsables de modifi-
car les seves dades personals i/o profes-
sionals d’acord amb les disposicions de la
Llei de Protecció de Dades) com l’accés o
el subministrament (bidireccional) de
documents i circulars de caràcter infor-
matiu o tècnic necessàries per al reciclat-
ge professional.

Borsa de Treball

Aquest servei es desenvoluparà en dues
vessants: una que afectarà als col·legiats
que voluntàriament vulguin accedir-hi i
una segona que estarà destinada a empre-
ses i institucions que vulguin incorporar
economistes en les seves plantilles. 

Pel que fa als col·legiats, mitjançant un
accés segur i privat han de poder introduir,
modificar o esborrar el seu currículum;
han de poder consultar les ofertes vigents
i presentar la seva candidatura a aquelles
que els interessi i fer-ne un seguiment.

Pel que fa a les empreses, aquestes han de
disposar un accés controlat on puguin
inserir les seves ofertes, recollir els currícu-
lums dels candidats (seguiment) i, a més,
tenir la possibilitat de realitzar un creua-
ment de dades per tenir online la relació
d’economistes que s’ajustin a l’oferta.

Directori de col·legiats online

Creació d’una font d’informació pública
d’economistes consultable per la web del
Col·legi mitjançant rutines de creuament
de dades (consultes per cognoms, pobla-
ció, comarques i/o especialitats professio-
nals), sempre dins de les especificacions
de la Llei de Protecció de Dades. 

El funcionament és simple. D’una banda,
el col·legiat disposa d’un accés privat on
ell introdueix les seves dades, les modi-
fica o les cancel·la. D’aquestes opera-
cions en queda un registre informàtic.
D’altra banda, es programarà dins el web
unes rutines de consulta destinades al
públic en general que cerqui dades d’e-
conomistes.

Enquestes d’opinió online 
“Situació Econòmica“

Millorar la captació i la tabulació de dades
d’enquestes d’opinió “Situació Econòmi-
ca” que el Col·legi envia periòdicament
als seus col·legiats.

Visat online i signatura electrònica

Aquest projecte és doble, d’una banda la
creació telemàtica d’un sistema de visat
dels informes de treball elaborats pels
economistes i, d’una altra l’establiment
d’una signatura digital per tal que l’eco-
nomista que ho desitgi pugui enviar els
documents en format segur i identificant-
se legalment ell com el remitent.

Pel que fa als visats, el col·legiat, des del
seu despatx, podrà enviar el document a
visar pel Col·legi, mitjançant la signatura
electrònica o mitjançant un password que
l’identifiqui. El sistema retorna l’informe
visat i en guarda còpia i un registre. El
col·legiat només haurà d’imprimir el
número d’exemplars del document que li
faci falta. A més, aquesta aplicació crea
una base de dades de tots els treballs rea-
litzats per cada col·legiat que, a més de
permetre que cada col·legiat tingui un
arxiu segur dels seus treballs en el web,
permet que el Col·legi d’Economistes de
Catalunya pugui expedir certificats o
enviï un treball concret, en nom del
col·legiat, a qualsevol organisme. 

Amb la col·laboració de:
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El CIDEM col·labora amb el Col·legi d’Economistes
de Catalunya en el desenvolupament i la implantació
de les noves tecnologies en relació als col·legiats



La nostra proposta va anar en el sentit
d’incidir en els aspectes que més ens pre-
ocupen del projecte: eliminar les limita-
cions que poden afectar a la viabilitat de
l’empresa tals com la subordinació dels
crèdits atorgats per al finançament de
plans de viabilitat, anular també la prohi-
bició dels convenis de liquidació global
del patrimoni i de quitances superiors al
50% i esperes superiors a 5 anys. A la
vegada, rebaixar els privilegis que encara
mantenen en el projecte les administra-
cions públiques.

Quan als temes relacionats amb la publi-
citat i la transparència, vam proposar
substituir els anuncis en publicacions ofi-
cials per la informació via telemàtica i la
possibilitat de crear un registre especial
d’empreses en concurs al Registre Mer-
cantil Central, així com la inclusió d’un
afegit darrera el nom del concursat tal
com “en concurs de creditors”.

Anàlogament ens sembla que el nom que
el projecte assigna als professionals que
intervenen o substitueixen l’administració
del concursat es confús, atès que la deno-
minació de “administració judicial” no es
correspon a aquelles situacions en què
només s’intervenen les operacions.

Respecte d’aquest organisme col·legiat,
substitució de la figura del creditor per
un economista, importància que existei-
xi provisió de fons tal com regula la Llei
d’Enjudiciament Civil per als perits, i
necessitat que tots o almenys dos dels
professionals siguin elegits per sorteig
entre les llistes que presenten els
col·legis professionals, modificant el
mecanisme actual d’elecció directe pel
jutge.

Compareixença del Sr. Raimon Casanellas, 
en representació del degà, en la Comissió 
del Congrés. Llei Concursal
Com a resultat de la nota d’opinió que el
Col·legi d’Economistes de Catalunya va
emetre en relació al projecte de Llei Con-
cursal, a principi d’any (veure Informatiu
núm.83), el nostre Col·legi va ésser convi-
dat el darrer 30 d’octubre a comparèixer
davant la “Comisión de Justicia e Interior”
del Congrés dels Diputats per tal d’expres-
sar la nostra opinió davant del Projecte de
Llei Concursal, en aquests moments en
procés de discussió a l’esmentada comissió
i actualment en tràmit de presentació d’es-
menes dels diferents grups parlamentaris.
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Ara, a Clínica Baviera,
podrà gaudir
d’una total llibertat visual
per molt menys.

Vostè i la seva família podran gaudir d’unes condicions econòmiques més avantatjoses en el
diagnòstic i tractament integral de la seva visió. Ja pot corregir qualsevol patologia ocular amb
les màximes garanties i, ara, per ser membre de la seva organització, al mil lor preu.

Per a més informació, o per a demanar hora,
truqui al 902 130 100
www.clinicabaviera.com

Preu general

Consultes

Correcció
per làser

Preu especial 20% de descompte
el la resta
de tractaments
i serveis (cataracta,
glaucoma, etc.)

925 €
1.200 €/ull

72 € 30 €

900 €/ull*

*Condicions valides sols per la Clínica de Barcelona. Resta de Clíniques depenent del Pla
Corporatiu de la seva localitat.

ALCALÁ DE HENARES • BARCELONA • BILBAO • CASTELLÓ • CIUDAD REAL • GIJÓN • LA CORUNYA • MADRID • MÀLAGA
PAMPLONA • REUS • SABADELL • SARAGOSSA • SEVILLA • TARRAGONA • VALÈNCIA • VALLADOLID • VIGO • LONDRES • MILÀ corporate

pla corporatiu de salut ocular per a membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya



Pàg. 36 Informatiu de l’economista núm. 88

1. INTRODUCCIÓ
La Junta de Govern del Col·legi, seguint amb la política de
convertir el Col·legi en una entitat prestadora de serveis de
qualitat, vol que al llarg d’aquest exercici es consolidi l’o-
ferta de serveis col·legials online per tal de que tots els
col·legiats puguin gaudir de serveis ja siguin vinculats a
activitats professionals específiques i on es precisa infor-
mació, formació, suport tècnic, com de caràcter més gene-
ral i que permetran una major participació amb el Col·legi.

2. OBJECTIUS DEL PRESSUPOST PER AL 2003
La Junta ha finalitzat amb el procés de la compra de les qua-
tre seus Lleida (1997), Barcelona (1998), Girona (2000) i Tarra-
gona al 2001, i tenint en compte que al llarg de l’any 2002
s’han cancel·lat les hipoteques pendents que gravaven la com-
pra de les seus de Tarragona i Girona, en aquest moment el
Col·legi no té cap crèdit hipotecari. Aquest fet permet un
replantejament en la despesa a afrontar en l’exercici 2003.
Un primer repte és adaptar les noves seus amb la infraes-
tructura necessària per poder oferir més serveis i de més
qualitat als col·legiats. És per això que en aquest pressupost,
igual que ja s’ha vingut fent en els últims anys, es planteja
abordar aquestes noves inversions necessàries per al mante-
niment de les activitats del Col·legi i la utilització intensiva
de les noves tecnologies i la prestació de nous serveis i acti-
vitats que configurin el Col·legi com a una entitat prestado-
ra de serveis cara als col·legiats i de prestigi en la societat.
El fet de que el nostre Col·legi ha estat un dels pioners (des
de l’any 1996) en facilitar als col·legiats el coneixement i l’a-
plicació de les noves tecnologies en la vida professional,
així com el fet que al llarg de l’any 2002 s’ha realitzat un Pla
Estratègic en relació a les noves tecnologies, el present
pressupost permetrà la implantació de nous serveis
col·legials en aquest àmbit, i iniciar el camí definitiu per
transformar el Col·legi en un Col·legi sense papers.
El Pressupost incideix en l’objectiu de: 
a) Transformar el Col·legi professional en un Col·legi
sense papers
El nostre Col·legi va ser un dels primers col·legis a Espanya
(1996) que va dissenyar una pàgina web activa, en la qual
donava informació de notícies econòmiques i serveis
col·legials. En l’actualitat el Col·legi disposa d’un portal d’infor-
mació econòmica basat en una editora interna que permet l’ac-
tualització a temps real tant de les notícies com dels serveis.
D’altra banda, el Col·legi va oferir la connexió a Internet
gratuïta a tots els col·legiats. Actualment més de 3.000
col·legiats estan utilitzant el servei Connecta’t.
Com a resultat del Pla Estratègic del Col·legi, realitzat l’any
2002, el Col·legi desenvoluparà el projecte Un Col·legi sense
papers per crear processos que permetin l’adaptació dels
professionals i les empreses a les noves tecnologies.
El projecte Un Col·legi sense papers es basa en la utilització
intensiva de les noves tecnologies de la informació i de la
comunicació, i en especial internet constitueix el mitjà que
permetrà la comunicació entre el Col·legi i els col·legiats;
aquest Pla compta amb finançament del CIDEM.
El projecte abarca diferents processos tant a nivell intern
com extern:
– Creació d’una àrea privada
– Implementacio d’un nou funcionament de la Borsa de

Treball
– Directori de col·legiats online
– Visat col·legial i signatura electronica online
– Llistes de distribució de correu-e per centre d’interès
– Desenvolupament de serveis professionals a través de la

creació d’una pàgina pròpia d’Internet per a les diferents
àrees temàtiques (Comissions)

– Formació online
– Gabinets d’assessorament per internet (assessorament

jurídic, fiscal i d’assegurances)
– Enquestes d’opinió online
– Servei per a despatxos professionals
– Mercat d’experts
– Retransmissió de videoconferències a través d’Internet
b) Potenciar la marca “Economista”: 
Fent que el Col·legi sigui un punt de referència obligat en
tot allò que afecta l’economia i molt particularment als dife-
rents àmbits de la professió.
Per això es dota una partida pressupostària per elaborar
notes d’opinió i es reforcen les partides destinades als mit-

jans de comunicació i a accions puntuals per promocionar
la marca dels economistes en la societat.
També la promoció de la professió i dels professionals es
fa mitjançant la promoció del Torn d’Actuació Professional;
aquest pressupost contempla tot el procés d’edició dels llis-
tats i el lliurament personal a cada jutjat, als Registres Mer-
cantils i a les delegacions de l’AEAT de Catalunya de les
llistes, així com tota la infraestructura necessària per tal
d’organitzar el seu funcionament. Es tracta de promocionar
la professió i el Col·legi a la societat.
S’organitzarà la VIII edició de la Jornada dels Economistes,
ja que poc a poc s’ha anat consolidant com a una iniciati-
va singular del Col·legi que permet la participació de molts
col·legiats, i donar una imatge a la societat de professió
polifacètica i seriosa, capaç d’abordar cada any temes nove-
dosos de la realitat econòmica i social del país, amb gran
incidència en els mitjans de comunicació.
Potenciar la participació dels membres del nostre Col·legi
en els diferents fòrums d’opinió i esdeveniments importants
de la vida econòmica del nostre país.
Col·laborar amb institucions, tant privades com públiques,
a l’hora de participar o organitzar actes de temes econòmics
(Consejo, Cambra de Comerç, REA, REAF, CIDOB...).
Potenciar la Secretaria Econòmica per tal de facilitar infor-
mes d’opinió sobre els principals reptes de l’economia i ela-
borar regularment informes o estudis sobre conjuntura. 
c) Potenciar la participació dels col·legiats en les acti-
vitats del Col·legi
Mitjançant la promoció de les Comissions de Treball i Grups
de Treball, com a objectiu prioritari. Així el pressupost con-
templa l’organització d’actes a proposta de les diferents
Comissions o dels membres de la Junta de Govern, amb
diferents formats, conferències de tarda o dinars col·loqui
amb els ponents, que ha esdevingut un bon format valorat
molt positivament pels col·legiats.
Col·laboració en les publicacions col·legials (Informatiu de
l’Economista,Revista Econòmica de Catalunya i pàgina web).
Organització d’activitats (Fòrum, conferències, Jornades, Ses-
sions de treball, Jornada dels Economistes...)
Participació dels col·legiats en les enquestes d’opinió que
sobre conjuntura es realitzen cada quadrimestre i tenen
gran acceptació en els mitjans de comunicació.
Creació del mercat d’experts en la pàgina web del Col·legi, en
el qual els col·legiats podran participar en funció de les seves
especialitats professionals a l’hora de cercar informació, plan-
tejar i respondre preguntes i estar al dia en temes professionals.
d) Potenciar la prestació de serveis de qualitat per als
col·legiats
Borsa de treball
Els objectius marcats per la Borsa de Treball durant el 2003
passen per millorar el seu funcionament online i d’altra en
potenciar la presència i utilitat dels “Perfils professionals”
en la web del Col·legi.
S’abordarà una nova campanya de promoció dels perfils
professionals perquè els col·legiats que ho desitgin estiguin
accessibles en el mercat de treball i es promocionarà aquest
servei entre les empreses i institucions.
També hi ha com a objectiu durant l’any realitzar sessions
informatives sobre tècniques de recerca de feina amb l’ajut
d’una consultoria especialitzada. 
Formació
L’estratègia de l’Aula d’Economia per al 2003 passa per con-
solidar les àrees de fiscal, comptabilitat i auditoria i control de
gestió, i introduir-hi algunes novetats centrades en temes molt
concrets com: fiscalitat i seguretat social d’alts directius i admi-
nistradors, tècniques de cobrament i gestió d’impagats; desen-
volupant programes sectorials com control de gestió en el
sector hospitalari; i ampliant la part de corporate, cicle sobre
la compra venda d’empreses i seminari de project finance.
S’incrementa la formació en les àrees de gestió d’empresa
amb cursos nous: màrqueting per a no comercials, models
de simulació empresarial; i en l’àrea jurídica amb aspectes
jurídics de la compra venda d’empreses, curs de dret per a
economistes i procediments concursals.
La línia estratègica es concreta en el recolzament a les seus
territorials perquè incrementin la seva activitat formativa i,
per tant, el servei als col·legiats que agrupen. En concret es
realitzarà un projecte pilot a Tarragona, on s’ha creat l’Au-
la d’Economia Tarragona que disposa ja d’una formació pla-
nificada d’un mínim de 12 cursos per any.
A principi de 2003 està prevista la creació de l’Aula d’Eco-
nomia online, que iniciarà el primer trimestre de l’any un
mínim de 10 cursos a través d’internet 
Publicacions 
Seguir editant l’Informatiu amb caràcter bimensual i dotant-
lo de més contingut tècnic; publicació de tres números de
la Revista Econòmica de Catalunya, s’encarregarà a desta-
cats artistes de la nostra societat el disseny original de la
portada de cada número que s’editi; creació de noves Cir-
culars Tècniques en funció de les diferents especialitats pro-
fessionals (auditoria, fiscal, salut...) i l’edició de llibres en
petit format proposats per les diferents Comissions.
Descomptes comercials
Es pretén seguir oferint als col·legiats descomptes comer-
cials amb la col·laboració de diferents empreses. El fet de
disposar d’un carnet col·legial facilita la seva identificació a
l’hora de sol·licitar aquests descomptes.
Assessorament per mitjà dels Gabinets Tècnics
Creiem que és important potenciar aquests serveis que per-
meten als col·legiats poder formular gratuïtament consultes
als diferents gabinets tècnics. Aquests gabinets tècnics són
de caire: jurídic, fiscal, d’assegurances diverses i de comp-
tabilitat i auditoria.

Pressupost 2003

Definició dels objectius
prioritaris de l’exercici
2003

DESPESES:
60 Compres:

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

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

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

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

65 Altres despeses de gestió:
650 Pèrdues crèdits comercials incobrables
Total altres despeses de gestió

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

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

68 Dotacions amortitzacions:
681 Amortització immobilitzat immaterial
682 Amortització immobilitzat material
Total dotacions amortitzacions

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

Total despeses

INGRESSOS:
70 Ingressos d'explotació:

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

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

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

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

77 Beneficis i ingressos extraordinaris:
775 Subvencions capital traspass. resultat
778 Ingressos extraordinaris
779 Ingressos exercicis anteriors
Total beneficis i ingressos extraordinaris

79 Excessos i aplicacions de provisions:
790 Per a riscos i despeses

Total excessos i aplicacions de provisions
Total ingressos

Flux de Caixa 
Increment/(Disminució) del patrimoni

Partides
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53.861,00 3,26% 0,00 0,00 35.170,00 1.502,00 17.189,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53.861,00 3,26% 0,00 0,00 35.170,00 1.502,00 17.189,00

44.910,00 2,72% 44.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.160,00 2,37% 0,00 0,00 17.777,00 0,00 21.383,00
60.309,84 3,65% 47.909,84 0,00 12.400,00 0,00 0,00

350.233,39 21,19% 85.290,21 21.764,00 183.775,50 17.704,00 41.699,68
136.175,26 8,24% 39.057,00 9.001,00 54.370,00 3.614,26 30.133,00
174.097,00 10,53% 57.504,00 35.640,00 53.709,00 7.952,00 19.292,00
77.547,08 4,69% 23.965,58 1.323,00 9.916,50 1.202,00 41.140,00
51.565,00 3,12% 24.665,00 1.866,00 6.000,00 601,00 18.433,00
34.975,00 2,12% 24.110,00 0,00 8.710,00 2.155,00 0,00
61.280,00 3,71% 45.717,00 180,00 9.314,00 5.108,00 961,00

1.030.252,57 62,33% 393.128,63 69.774,00 355.972,00 38.336,26 173.041,68

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.097,09 0,61% 7.693,09 0,00 2.404,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.097,09 0,61% 7.693,09 0,00 2.404,00 0,00 0,00

347.362,63 21,02% 177.885,56 7.601,49 68.814,54 41.810,73 51.250,31
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.735,15 6,09% 51.586,81 2.204,43 19.956,22 12.125,11 14.862,58
448.097,78 27,11% 229.472,37 9.805,92 88.770,76 53.935,84 66.112,89

36.805,00 2,23% 36.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.805,00 2,23% 36.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.799,38 0,11% 1.799,38 0,00 0,00 0,00 0,00
1.799,38 0,11% 1.799,38 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.606,00 0,58% 0,00 0,00 3.606,00 0,00 6.000,00
3.005,00 0,18% 3.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.611,00 0,76% 3.005,00 0,00 3.606,00 0,00 6.000,00

2.568,00 0,16% 2.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.541,00 3,42% 53.389,00 0,00 3.152,00 0,00 0,00
59.109,00 3,58% 55.957,00 0,00 3.152,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202,00 0,01% 0,00 0,00 202,00 0,00 0,00
202,00 0,01% 0,00 0,00 202,00 0,00 0,00

1.652.834,82 100,00% 727.860,47 79.579,92 489.276,76 93.774,10 262.343,57

816.200,00 48,98% 816.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.929,00 1,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 30.929,00

2.070,00 0,12% 0,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00
493.559,00 29,62% 0,00 0,00 493.559,00 0,00 0,00
23.932,00 1,44% 0,00 0,00 0,00 23.842,00 90,00
40.853,00 2,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 40.853,00

1.407.543,00 84,46% 816.200,00 2.070,00 493.559,00 23.842,00 71.872,00

29.466,06 1,77% 4.227,00 0,00 19.830,00 0,00 5.409,06
121.553,00 7,29% 51.657,00 17.849,00 0,00 0,00 52.047,00

151.019,06 9,06% 55.884,00 17.849,00 19.830,00 0,00 57.456,06

39.000,00 2,34% 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.010,00 0,36% 6.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.939,00 3,36% 0,00 0,00 0,00 55.939,00 0,00
100.949,00 6,06% 45.010,00 0,00 0,00 55.939,00 0,00

7.010,00 0,42% 7.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.010,00 0,42% 7.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00%

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

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

1.666.521,06 100,00% 924.104,00 19.919,00 513.389,00 79.781,00 129.328,06

72.997,24 252.200,53 -59.660,92 27.466,24 -13.993,10 -133.015,51
13.686,24 196.243,53 -59.660,92 24.112,24 -13.993,10 -133.015,51

Pressupost agregat Pressupost
revista

Pressupost
ordinari

Pressupost
formació

Pressupost 
serveis

Pressupost 
activitats
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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

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

Clínica Baviera Corporate ofereix a tot el nostre col·lectiu i els seus 

familiars revisió ocular gratuïta, descompte del 50% en la primera visita,

20% de descompte en correcció làsser (miopia, hipermetropia i astig-

matisme), 20% de descompte a altres serveis (glaucoma, cataracta...)

Per a més informació o demanar cita: Tel. 933 624 990 Ganduxer, 71

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, permís de conduir o passaport.

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

Només majors de 18 anys.

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 08013 Barcelona

Tel. 932 479 300

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.

Per a més informació: 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. Rbla. 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.

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.
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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
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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

Parking David ofereix una tarifa especial de 4,20 t (1/2 dia), 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

LLEIDA

Floristeries Piñol, us ofereix un 10% de descompte en tots els seus 

productes.

Per a més informació: Av. Garrigues, 29 25001 Lleida Tel. 973 201 573

Magdalena, 39 25007 Lleida Tel. 973 238 030

DAVID, S.A.P



JOSEP ARIBAU MONTON

Els anys són bons per millorar el “bou-
quet” professional, que és el que ens ha
passat als economistes en els darrers
anys, altra cosa és la percepció que tenim
dins de les empreses que no crec que tin-
gui a veure amb aquest fet sinó en la
dimensió personal que cadascú hi pot
desenvolupar.

Un dels trets que cal desitjar pels futurs
economistes és que rebin una formació
més consistent en termes de qualitat i de
compromís en les nostres facultats com a
primera aportació que faciliti la seva
incorporació a l’empresa.

El futur professional dels propers llicen-
ciats en economia estarà no tant en ser
bons gestors (que continuran havent-t’hi i
de molt bons) sinó amb la seva capacitat
per fer aportacions en el terreny de les
idees que permetin desenvolupar escena-
ris econòmics més demandats per la
societat i sobretot per les empreses i no
suficientment coberts avui.

JOSEP BUCH SERRA

Quan vàrem acabar la
carrera començava a
ésser el boom dels eco-
nomistes, però la socie-
tat no sabia massa bé
quina era la nostre tasca.

En el terreny de la fis-
calitat, he viscut la
implantació de l’ac-

tual sistema tributari des de la Llei 50/77,
de 14 de novembre, de Medidas Urgentes
de Reforma Fiscal, que va representar el
començament de la seva modernització i
posterior homologació a la UE, a la vega-
da que va fer canviar la manera de pen-

sar dels ciutadans que han de considerar
l’existència del “soci” que tots tenim.

El Col·legi ha canviat també, de ser un lloc
de conferències més o menys magistrals,
a un lloc de trobada, de treball i d’inter-
canvi d’opinions del col·lectiu en les dife-
rents comissions en què estem integrats.
En la comissió d’economistes assessors
fiscals les reunions són periòdiques i vives
i amb la creació del REAF s’ha coordinat
les necessitats individuals d’informació, de
consulta i de la nostra activitat professio-
nal, a la vegada que podem fer arribar a
la l’Administració els nostres punts de
vista de forma col·legiada i a vegades
sembla que fins i tot ens escolten. 

La globalització de l’economia, la com-
plexitat i els canvis freqüents de la legis-
lació i la rapidesa de les transaccions
econòmiques, ens porta avui i sobretot
en el futur que la nostra professió serà
cada vegada més multidisciplinar i per
tant noves formes d’associació entre pro-
fessionals d’altres col·lectius i el Col·legi
haurà de vehicular aquesta nova situació.

La nostra tasca d’assessors fiscals seguirà
essent la d’optimitzar la relació dels ciuta-
dans amb l’Administració Tributària i fer
arribar a aquesta les nostres opinions for-
mades de la realitat quotidiana. 

JOAQUIM DALMAU SALA

El fet d’haver triat econòmiques com a
carrera universitària fou més pensant en
la possibilitat de conèixer els mecanismes
per transformar el món que en l’enriqui-
ment personal.

Com a persona, he tingut la sort de viure
una època de canvi polític que es preveia
incerta, però també amb gran dosi
d’il·lusió i d’esperança en el futur.

Les primeres experiències laborals van
estar molt lluny de les expectatives crea-
des amb el diploma de llicenciatura en
econòmiques. També és cert, que al llarg
d’aquests anys, l’especialització en la
branca d’economia general va anar deri-
vant cap al món de l’empresa fins arribar
al subsector local. 

Fa un quart de segle, vàries interpreta-
cions econòmiques indicaven que el sis-
tema capitalista estava a les acaballes.
Actualment, lluny d’aquesta perspectiva,
impera el neoliberalisme econòmic com a
model teòric. La professió, doncs, ha evo-
lucionat en correspondència amb aquesta
realitat. 

Amb aquest escenari, el paper de l’eco-
nomista sembla prou clar. En el sentit
que caldrà que opti per defensar la bon-
dat del model del qual depèn. Per la
mateixa raó, el col·legi professional
haurà de prendre postura davant d’a-
quest nou ordre mundial. 

MONTSERRAT ESCANILLA BARGUÉS

La nostra va ser real-
ment una generació
de transició, en tots
els aspectes, quan
vàrem començar la
carrera hi havia un
percentatge molt ele-
vat de la societat que
no sabia, ni tant sols,
què era un econo-

mista, i menys encara quina era la seva
tasca.

En els darrers vint-i-cinc anys el fet més
rellevant, per a un economista, ha hagut
de ser demostrar que és una professió
polivalent, i una professió que permet
realitzar tots aquells treballs que el
desenvolupament de la conjuntura
econòmica nacional, en la seva evolució
democràtica i d’integració als sistemes
econòmics europeus, ha obligat a la
societat a realitzar.

La presencià de l’economista en la socie-
tat serà cada vegada més necessària, ja
que és imprescindible en el desenvolu-
pament econòmic de qualsevol país, no
obstant, és a les nostres mans i a les de
les futures generacions d’economistes,
demostrar que la nostra professió és
necessària, útil i de tant prestigi com d’al-
tres professions reconegudes des de
sempre, per no enquadrar-nos en la defi-
nició clàssica de l’economista que som
....... “analyst of the past” (E. Fisher).
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25 anys d’economista
Com l’any passat l’Informatiu de l’Economista s’ha adreçat a uns col·legiats
que enguany han celebrat el 25è aniversari de la seva col·legiació i se’ls ha
preguntat, segons el seu parer, quins han estat els principals trets de l’evolució
de la nostra professió en aquests darrers 25 anys, així com també com creu
que evolucionarà en un futur immediat.

Gent de casa



JOSEP ANTONI FARRERO JORDANA

La meva visió dels 25 anys de professió
està lògicament condicionada per les
dues coordenades del meu àmbit de tre-
ball, l’administració local i la ciutat de
Lleida.

L’evolució de l’exercici professional ha
estat marcada d’una banda, pels canvis
del marc competencial i fiscal, amb una
Llei d’hisendes locals actualment en pro-
cés ja de revisió, i d’una altra, per la
introducció de la informàtica i les tècni-
ques de gestió al servei de l’Administra-
ció. La informàtica, com a eina de
reforma administrativa en una primera
fase i, més recentment, de la mà de les
noves tecnologies de la comunicació i
d’internet. I les tècniques de gestió que
hem hagut d’aprendre i d’adaptar també
a l’Administració: gestió per objectius,
qualitat, canvi en les formes tradicionals
de prestació de serveis i de relació amb
el sector privat, etc.

Veig el futur marcat per l’exigència d’una
major transparència en la gestió tant dels
ingressos públics com de les despeses i
conseqüentment, amb la necessitat d’a-

profundir en la millora de la gestió dels
recursos que les administracions obtenim
de forma coercitiva dels ciutadans. En
aquest entorn, espero que els economis-
tes hi tinguem elements per aportar. De
fet, si observo el meu àmbit de treball, he
de dir amb optimisme, sempre moderat,
que la presència d’economistes està crei-
xent. Esperem que en el futur algú ho
consideri un fet positiu.

RICARDO GARCÍA-NIETO CONDE

El Col·legi em dema-
na que faci una mica
d’història sobre el
que considero que
han estat els trets
més importants, per
a mi, de la nostra
professió en la qual
ja duc, i la insígnia
rebuda recentment

així ho demostra, ni més ni menys que
25 anys. Per sort també em demana que
em defineixi sobre com és el paper de
l’economista per al futur, amb la qual
cosa a aquells que ja rondem la cin-
quantena la primera qüestió, sense anar

acompanyada de la segona podria
haver-nos provocat una certa amargor.
Gràcies per tant per aquesta segona
qüestió. 

Entrant en matèria, un dia un amic que
havia fet “Telecos” em comentava el molt
que havia canviat per a ell en la seva vida
professional tot el que havia hagut d’es-
tudiar durant la carrera. No puc per
menys que acceptar-ho per obvi. Pensant
en el tema també vaig concloure, encara
que no sembli tan obvi, que la nostra pro-
fessió ha sofert una evolució i un canvi
que poc es diferencia de la professió dels
“Telecos”.

L’evolució política, econòmica, la globalit-
zació, l’aparició de nous sistemes de

Gaudiràs de les següents cobertures:

• Despeses mèdiques a l’estranger fins a 3.000 e
(a Andorra fins a 1.500 e i a Espanya fins a 600 e)

• Despeses d’auxili en pistes fins a 600 e.
• Trasllat sanitari (il·limitat).
• Despeses de convalescència (10 nits x 60e/nit)
• Trasllat d’un familiar en cas d’hospitalització 

(desplaçament i estància en hotel 10 nits x 60 e/nit)
• Trasllat o repatriació de l’assegurat en cas de mort.
• Despesses de trasllat de l’assegurat per avançament

de la tornada en cas de mort d’un familiar.
• Despeses en crosses (30 e).
• Reembossament de forfait (150 e).
• Reembossament classes d’ski (150 e).
• Robatori, pèrdua o deteriorament del material d’ski

facturat en aviació (300 e).

No deixis que els descensos 

es converteixin en pujades!
No deixis que els descensos 

es converteixin en pujades!

Telèfon d’Atenció al Client 902 32 64 32
Assegurances@coleconomistes.com
www.coleconomistes.com/serveis/asseg

Sol·licita ara mateix la teva pòlissa i la dels
teus amics i/o família i emporteu-vos tots
uns guants de regal!
www.coleconomistes.com/serveis/asseg/ski

EconoSKI

Per 46,00 j
estaràs assegurat
tota la temporada

Per 46,00 j
estaràs assegurat
tota la temporada



venda, la generalització del mercat a nivell
mundial, etc. etc., viscuts en aquests últims
anys ha provocat en la nostra professió
uns canvis en totes les àrees que, per des-
comptat, ha incidit en el nostre treball i,
perquè no dir-ho, en la nostra necessària
actualització com a economistes. 

En l’àrea concreta d’auditoria i fiscalitat,
els canvis de tipus polític, la nova con-
cepció d’Espanya dins Europa, i la
necessària regulació del comerç interna-
cional ha fet que hàgim viscut 25 anys
amb: diversos IRPF, diversos Impostos de
Societats, la incorporació de l’IVA, i totes
les seves adaptacions, un nou Pla Gene-
ral Comptable, etc., que en definitiva ha
fet de la nostra professió una labor de
contínua formació i coneixement que,
sens dubte, ens ha enriquit culturalment.

Però deixeu-me recordar que això no ha
estat així, únicament, per la mera situació
política sinó, i sobretot, per l’evolució de
l’economia. I això és així, i així es demos-
tra només recordant el PGC, ja que una
de les raons de l’aparició del nou Pla
General Comptable (l’antic datava de
1973) és precisament fer com una espècie
de refosa de normes per què totes aque-
lles situacions i instruments economicofi-
nancers que en aquests 30 anys han anat
apareixent tinguessin cabuda en aquesta
normativa ja definitivament unificada.

Ara bé, si pel que fa al passat hem vist
aquesta contínua evolució, parlant del
futur hem de ser optimistes i concloure
que tots els elements ens mouen a deduir
que el futur serà tant o més evolutiu que
el passat. I dic que hem de ser optimistes,
doncs així entenc ha de ser tot aquell
professional que miri cap al seu futur en
una professió que en absolut estarà estan-
cada en la seva evolució.

ANTON GASOL MAGRIÑÀ

Quan reps una insíg-
nia de caràcter com-
memoratiu, en un
acte de reconeixe-
ment perquè fa un
quart de segle que
romans en un col·legi,
vol dir com a mínim
que ets un veterà
–vaja, antic en la pro-

fessió d’economista–, allò que en anglès
en diuen un sènior i sona a important.

Els de la nostra promoció som gent nas-
cuda a cavall entre la postguerra i el Pla
d’Estabilització. Vol dir que molts de
nosaltres vam estudiar econòmiques
compaginant-t’ho amb la feina. Treballà-
vem, però volíem fer estudis superiors
per una inquietud intel·lectual, formativa
i perquè no dir-ho per poder prosperar
a la feina. És per això, que també l’elec-
ció d’econòmiques venia sovint condi-
cionada pel tipus de feina que feies,
alhora que era una carrera moderna i
oberta.

Ben aviat un s’adonava que l’elecció era
profitosa tant en l’àmbit professional -no
hi havia tanta gent com ara llicenciada i
això permetia situar-te en llocs neuràlgics
de l’empresa on treballaves- com també
pel que fa a la comprensió de la realitat
econòmica, política i social en els dife-
rents àmbits territorials.

Avui en dia l’exercici de la professió té
un ample recorregut tant en l’esfera
d’allò privat, d’allò públic i dels organis-
mes internacionals, com en el vessant
de l’exercici lliure o del salari depen-
dent. És ben veritat que l’exercici
majoritari és com a assalariats - tot i que

s’exerceix des de posicions molt desi-
guals: un economista pot ser el director
general, però més sovint és un empleat
especialitzat -, però això no treu que hi
hagi oportunitats importants en l’exerci-
ci lliure.

Si des d’antic els humans estan agrupats
en tribus, perquè nosaltres no hem de
tenir la nostra pròpia tribu: el Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, una tribu ober-
ta a la professió, a la societat i a l’empresa
i on els economistes planem i si cal reca-
lem, per aixecar després el vol amb més
embranzida.

AGUSTÍ ULIED MARTÍNEZ

Obtenir la llicenciatura
d’econòmiques alhora
que finalitzava el fran-
quisme va condicio-
nar el futur de molts
dels professionals. Els
que ens vam matricu-
lar a la universitat
espanyola de final
dels anys seixanta no

ens va quedar altre remei que actuar com
autèntics self made man. Pràcticament ens
formàvem a nosaltres mateixos, atès que
la facultat romania més temps tancada
que oberta.

La meva generació va haver de posar molt
de si mateixa per donar contingut a la
professió. Probablement això va generar
que molts economistes haguem estat pro-
fessionalment polivalents i haguem actuat
en els dos grans camps aleshores elegi-
bles per l’estudiant: empresa o general. O
entre el ser i el cal ser...

El “cal ser” el vaig trobar a Brussel·les,
arran de la realització d’un stage a la
Comissió europea (que va coincidir amb
la mort de Franco). El projecte d’integra-
ció europea sobre la base de la democrà-
cia i la solidaritat em va seduir
immediatament. Algun dia Espanya hau-
ria de ser partícip d’aquest projecte. I a
partir d’aquí la meva militància europea
que em va conduir a la seva divulgació a
través del periodisme i la docència a
ESADE.

La instauració d’un sistema democràtic a
Espanya ens va obrir les portes d’Euro-
pa, alhora que va contribuir a ampliar les
perspectives professionals de l’econo-
mista. En la meva opinió, la planificació
estratègica o les relacions internacionals,
a tall d’exemple, són àrees d’activitat
professional adequades al perfil de l’e-
conomista i que ofereixen grans oportu-
nitats gràcies a la consolidació de la
democràcia.

Programa de Postgrau en Gestió i Manteniment d’Edificis. 
(Facilities Management)
Objectius 

– Adequar estratègicament els recursos
immobiliaris de les empreses a l’organitza-
ció i l’equip humà de les companyies amb
el mínim cost possible.

– Dissenyar, implantar i gestionar l’estratègia
corporativa respecte als recursos immobi-
liaris i a les necessitats d’ús, renovació i
reubicació d’aquests.

– Planificar i gestionar les necessitats de
manteniment i conservació dels edificis,
les seves instal·lacions i el proveïment de
serveis als seus usuaris.

– Implantar i/o adaptar les noves tecnologies
i eines existents per potenciar l’eficiència en
les activitats desenvolupades per l’empresa.

– Gestionar eficaçment els nous rols dels
equips humans responsables del facilities
en les organitzacions. 

Informació general
Inici: 18 de febrer de 2003
Durada: 185 hores
Sessions informatives: 16 i 30 de gener 
a les 19 h.
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Servei d’assessorament jurídic als col·legiats

Objecte del servei: l’assessorament puntual i il·limitat als col·legiats que ho requereixin.

Forma d’efectuar la consulta: 

.. Telefònicament al telèfon: 934 16 16 04 de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 19h.

.. Per correu electrònic a l’adreça assessoriajuridica@coleconomistes.com

.. Mitjançant el formulari que trobareu en el web del Col·legi d’Economistes de Catalunya
www.coleconomistes.com

Les consultes seran ateses en un termini màxim de 24 hores. Existeix, també, la possibilitat
de fer entrevista a les oficines de Millet Guillén Becares (Diputació 246, Casa Berenguer),
en hores prèviament convingudes, per aquelles consultes que requereixin una atenció més
personalitzada.

Prestatari del servei: el bufet Millet Guillén Becares que serà el responsable d’atendre les
consultes jurídiques dels col·legiats.

Servei d’assessorament fiscal als col·legiats

Objecte del servei: assessorament puntual als col·legiats que ho sol·licitin, d’orientació, és a
dir aquell que es pugui resoldre per telèfon o en una entrevista d’aproximadament 20 minuts,
que no requereixi preparació prèvia ni elaboració de dictàmens, de qualsevol temàtica fiscal,
referida exclusivament a la fiscalitat personal del col·legiat.

Forma d’efectuar la consulta:

.. Quinzenalment dimarts per la tarda, prèvia concertació d’hora a la Secretaria del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, tel. 934 16 16 04.

.. Per correu electrònic a l’adreça: assessoriafiscal@coleconomistes.com

.. Mitjançant el formulari establert en la pàgina web del Col·legi d’Economistes de Catalunya
www.coleconomistes.com

Prestatari del servei: Sr. Ricard Viña, economista assessor fiscal

Servei d’assessorament en temes de comptabilitat i auditoria

Objecte del servei: qualsevol consulta en matèria de comptabilitat i/o d’auditoria de comptes

Forma d’efectuar la consulta:

.. Per correu-e a: cec@coleconomistes.com 

.. Visites concertades dimarts de 16 a 20 hores. Cal concertar hora a la Secretaria del Col·legi,
tel. 934 16 16 04

.. Per consultes urgents, podeu contactar amb l’assessor telefònicament, per mitjà de la Secre-
taria del Col·legi, de 10 a 12 hores del matí, haureu de donar el vostre nom i número de
col·legiat.

Prestatari del servei: Sr. Josep Lluís  Ferran, economista auditor de comptes.

Servei d’assessorament en temes d’assegurances

Objecte del servei: atendre les consultes en relació a qualsevol tema d’assegurances, ja sigui
en sectors com l’energia, el transport, l’art, la construcció, operacions d’importació i expor-
tació, noves tecnologies, entre d’altres; i en rams com els de responsabilitat civil, els col·lec-
tius de vida, etc.

Forma d’efectuar la consulta:

.. Per correu electrònic a l’adreça assegurances@coleconomistes.com

.. Visites concertades dimecres de 18h a 20h. Cal concertar hora a la Secretaria del Col·legi,
tel. 934 16 16 04

Prestatari del servei: consultors de GDS, corredoria d’assegurances

Serveis d’assessorament als col·legiats
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La crisi econòmica ha arribat també al
sector tèxtil, que en els últims mesos
ha portat a terme acomiadaments a
Catalunya. Vostè mateix ha dit recent-
ment que a Espanya hi haurà aquest
any 10.000 acomiadaments. Quin és el
futur més immediat del sector?

L’actual situació de recessió, conseqüèn-
cia d’una reducció en el consum, no és
només exclusiva del sector tèxtil-confec-
ció, sinó que afecta pràcticament a tota
l’economia occidental. En realitat, el sec-
tor tèxtil és sempre el primer que entra en
recessió quan hi ha canvi de cicle, i també
és el primer que després es recupera.

Això és a causa, bàsicament, que dos
terços de la compra de peces de vestir s’e-
fectua per il·lusió i no per necessitat de
reposició, i en això incideixen directament
les expectatives de futur del consumidor i
el seu estat d’ànim. De fet, el canvi de
conjuntura en el tèxtil ja es va iniciar en
l’últim trimestre de l’any 2000. Després,
l’11-S, la caiguda de les borses –amb l’e-
fecte pobresa conseqüent-, els escàndols
financers i la incertesa generalitzada, van
provocar una recessió en tot el món, molt
més profunda que no s’esperava.

La situació és tan dolenta com al 1993?

La situació és diferent, crec que millor en
alguns aspectes, com ara són els baixos
tipus d’interès vigents, la reduïda morosi-
tat, el fet que les empreses es troben
millor capitalitzades, que no escasseja el
crèdit bancari i que no hi ha alces impor-
tants en el cost de les matèries primeres,
ni risc de devaluació de la nostra moneda.
Per contra, es tracta d’una situació general

en tot el món desenvolupat, com a conse-
qüència del procés de globalització de l’e-
conomia. Abans, quan es reduïa la
demanda en un país quedava el recurs
d’anar a vendre a d’altres zones, però ara
això ja no és una solució perquè tot el
món desenvolupat segueix el mateix cicle.

A Catalunya hi ha algunes de les
empreses tèxtils que es poden qualifi-
car d’ “històriques”. Estan preparades
per poder aguantar la desacceleració?
No hi ha massa atomització al sector?
Perjudica o és un avantatge el fet que
hi hagi tanta presència de l’empresa
familiar?

El sector tèxtil-confecció ha sofert una
enorme transformació en els últims anys,
prova d’això és el seu nivell de presència
en els mercats internacionals. Al 1990
només s’exportava el 8% de la producció,
mentre que actualment se n’exporta el
40%. Hem multiplicat per 6 les exporta-
cions en l’última dècada fins arribar el
2001 al bilió de pessetes (12.000 milions
d’euros) en exportacions. Aquest és un
clar exponent del nivell de competitivitat
de les empreses, que augmenten les ven-
des a l’exterior cada any. Inclòs el 2002,
en què les exportacions s’elevaran entorn
al 5% malgrat que el mercat mundial està
en declivi i que hi ha un important excés
d’oferta i capacitat industrial no utilitzada.

Quant al tipus d’empreses, predominen
les PIME (només el 0,5% de les companyies
tenen més de 200 treballadors), però això
no fa perdre competitivitat, sempre que
aquestes PIME puguin trobar sinergies
entre elles, constituint clusters o districtes
industrials. Aquest ha demostrat ser
un sistema excel·lent per tenir la flexibili-
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Entrevista a Joan Canals
Joan Canals Oliva, guardonat en la primera edició dels Premis de Reconeixe-
ment Col·legi d’Economistes de Catalunya 2002, a l’economista d’empresa de
l’any, és actualment, president i conseller delegat de Pulligan Internacional,
SA, així com d’unes altres 9 empreses: Meyba Difusión, SA; Canet Punt, SA;
Tricot Difusión, SA; GB Organización, SA; Peyton Difusión, SA; Sportwear
Organización, SL; Diseño Distinto, SL; C & W Clothing Retail, SA; Ripollet Elas-
tic, SL. Així mateix cal posar de relleu la seva implicació en projectes de repre-
sentació institucionals del sector al front de diversos organismes empresarials:
és president del Consejo Intertextil Español, president de la Agrupación Espa-
ñola del Género de Punto, és membre directiu de l’Organización Europea de
la Confección y del Textil (Euratex), membre del Ple de Mailleurop (Comite des
Industries de la Maille de la UE), membre de la Comissió Executiva del Foment
del Treball Nacional, i membre del Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona.



tat que demanda el mercat, amb canvis
continus de productes, per l’impacte de la
moda, els canvis climatològics i els
externs al sector. 

El fet més preocupant no és que l’empresa
sigui petita, sinó l’excés d’individualisme, que
la pot perjudicar en un mercat global. Per
aquesta causa sóc un acèrrim partidari de la
cooperació i de les aliances estratègiques
entre empreses, fins i tot transnacionals. La
existència de l’empresa familiar des del meu
punt de vista facilita aquesta estratègia en la
mesura en què existeix una vocació de per-
manència i continuïtat en el negoci, excepte
si això provoca un excés d’individualisme
que no permet incrementar la massa crítica
de l’empresa a través d’acords.

La internacionalització també ha estat
important en aquest sector. El procés de
deslocalització ha acabat ja o encara hi
haurà més empreses que es decidiran
pel Magrib o els països asiàtics per posar
en marxa plantes de producció allà?

La internacionalització encara és insuficient,
i hem d’entendre per internacionalització la
presència permanent en els mercats, ja sigui
amb instal·lacions industrials o bé comer-
cials o de distribució. L’empresari ha supe-
rat satisfactòriament l’esglaó de l’exportació,
però ara és necessària una major interna-
cionalització, i això no només vol dir tenir
un taller al Marroc o a Portugal, sinó tenir
una presència activa a tot el món.

Hi ha prou conscienciació quant a dis-
seny o imatge de marca?

Quant a disseny, el nivell de les empreses
catalanes és bo. No hi ha empreses tèxtils

sense dissenyador. Un altra cosa són els
dissenyadors de passarel·la, que no sem-
pre tenen empresa, però aquest és un
aspecte molt conflictiu pel nivell d’utilitza-
ció política i mediàtica que ha tingut a
Espanya.

En referència a les marques, falta encara
molt camí a recórrer. Estem pagant els anys
que vam estar aïllats i protegits del mercat
exterior. Avui no es pot competir sense
marca, i crear una marca costa molt en ter-
mes de temps i recursos econòmics. Crec
que la major diferència entre el tèxtil espanyol
i l’italià és precisament el número de mar-
ques de prestigi i presència internacional.
Hem de fer un esforç en aquest sentit i molt
especialment l’Administració per tal de
donar suport fiscal a la creació, manteni-
ment i difusió de las marques espanyoles
en els grans mercats internacionals.

Els efectes de la globalització s’han
deixat notar a Catalunya en els últims
mesos amb el tancament de la planta
de Lear o la decisió de Seat de traslla-
dar part de la producció del model
Ibiza de Martorell a Eslovàquia. Quin
ha de ser el plantejament de política
industrial més adient per a Catalunya?

En el segle XXI ja no podem tenir plante-
jaments empresarials basats en costos
reduïts. Hem de tractar de competir en la
primera divisió, amb uns costos elevats
derivats de la nostra pertinença a la UE i
del nivell de benestar exigit per la nostra
societat. Per això només hi ha un únic
camí: el de la innovació. Només innovant
aconseguirem crear productes diferen-
ciats, amb imatge de marca i un valor afe-
git que ens permeti ocupar de forma
permanent el mercat global.

Un altre dels reptes a què s’enfronta
Catalunya és el de la immigració. Com
valora la introducció dels immigrants
en el mercat de treball i els efectes de
la regulació a Espanya?

Considero que per als sectors manufactu-
rers és més interessant crear fàbriques en
els països d’origen de l’emigració que
incorporar-los a les nostres fàbriques
internes. En la mesura en què això sigui
possible, reduirem els conflictes socials i
religiosos, i aconseguerim reduir la pres-
sió migratòria i ajustar els costos de manu-
factura.

Com a membre destacat de la Cambra
de Comerç, creu que la relació entre el
Col·legi d’Economistes i la Cambra és
l’adequada? Quins poden ser els
àmbits d’actuació comuns?

La considero positiva, però també millora-
ble, en especial en el camp dels estudis
econòmics generals, sectorials i de mer-
cats i en l’àmbit de la imprescindible inter-
nacionalització de les empreses i dels
professionals.

Primer premi de Reconeixement com
a economista d’empresa de l’any 2002,
per la seva trajectòria professional.
Quins són per a vostè les característi-
ques de l’economista en la gestió de
l’empresa?

Involucrar-se en l’esdevenir de l’empre-
sa amb rigor i professionalitat. I aplicar
els coneixements amb perseverància en
la constant evolució de la realitat
empresarial

Vostè és un assistent assidu a la Jorna-
da dels Economistes. Quina és la seva
opinió?

Molt positiva, pel fet de ser molt útil per
reafirmar la nostra vocació d’economistes
i per abordar de forma específica la pro-
blemàtica econòmica, en totes les vessants
d’actualitat.

Claudi Pérez
Periodista
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Nuevas disposiciones

IRPF / SOCIEDADES / ITPAJD / TRIBUTOS LOCALES

REAL DECRETO 1070/2002, DE 18 DE OCTUBRE 
(BOE 31-10-2002) [Ref. CISS LE101411]

Se desarrolla la disposición adicional quinta de la Ley
14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, adminis-
trativas y del orden social, sobre beneficios fiscales aplicables
al "Forum Universal de las Culturas Barcelona 2004".

IRPF / SOCIEDADES

RESOLUCION DE 7 DE OCTUBRE DE 2002 
(BOE 30-10-2002) [Ref. CISS LE101407]

Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el cuatro
trimestre natural del año 2002, a efectos de calificar tributa-
riamente a determinados activos financieros.

IRPF / PATRIMONIO / SOCIEDADES 

CONVENIO CDI ESPAÑA-ISLANDIA 
(BOE 18-10-2002) [Ref. CISS LE101383]

Para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y
protocolo, hecho en Madrid el 22 de enero de 2002.

IRPF / RENTA NO RESIDENTES / SOCIEDADES 

ORDEN HAC/2752/2002, DE 29 DE OCTUBRE 
(BOE 07-11-2002) [Ref. CISS LE101423]

Se modifica la Orden de 26 de noviembre de 1999 por la que
se aprueban los modelos 126, en pesetas y en euros, de decla-
ración-documento de ingreso, y los modelos 196, en pesetas y
en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuen-
ta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente a establecimientos permanen-
tes, en relación con las rentas o rendimientos del capital mobi-
liario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en
toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas
en operaciones sobre activos financieros, así como los diseños
físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los citados
modelos 196 por soporte directamente legible por ordenador.

IRPF 

ORDEN HAC/2760/2002, DE 4 DE NOVIEMBRE
(BOE 08-11-2002) [Ref. CISS LE101430]

Se amplía el ámbito de aplicación de la Orden
HAC/1500/2002, de 17 de junio, por la que 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 agrí-
colas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excep-
cionales y se amplía el ámbito territorial de aplicación de la
Orden de 14 de junio de 2001.

RECAUDACION TRIBUTARIA

ORDEN HAC/2816/2002, DE 5 DE NOVIEMBRE
(BOE 13-11-2002) [Ref. CISS LE101439]

Se desarrolla el artículo 41.3 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria, en relación con determinados
recursos de derecho público recaudados por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria

IRPF / GESTION TRIBUTARIA

RESOLUCION DE 23 DE OCTUBRE DE 2002
(BOE 07-11-2002) [Ref. CISS LE101424]

Dirección General de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria
Se aprueba el modelo 030, de comunicación de cambio de
domicilio o de variación de datos personales o familiares, que
pueden utilizar las personas físicas y se determinan el lugar y
forma de presentación del mismo.

Noticias al día
Deducciones en el IRPF en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha acordado una deducción a efec-
tos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en
concepto de arrendamiento de vivienda por las personas
menores de 35 años. Esta deducción será del 10% de las can-
tidades satisfechas, con un límite máximo de 600 euros.
En dicha comunidad autónoma se aprueban nuevas cuantías
en las deducciones por nacimiento de hijos, parto o adopción
múltiple o acogimiento familiar, y una nueva deducción por
adopción internacional.

Modificaciones del IBI incluidas en el proyecto de reforma
de la Ley de Haciendas Locales

Artículo 62. Se delimita el hecho imponible y los supuestos de
no sujeción. Se incluye la categoría de inmuebles de caracterís-
ticas especiales.

Artículo 63. En el apartado de exenciones se distingue entre
los inmuebles exentos y aquéllos cuya exención debe ser soli-
citada previamente.

Artículo 64. Se delimita el concepto de sujeto pasivo. Se esta-
blece la posibilidad de repercutir el impuesto los Ayuntamien-
tos a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos.

Artículo 65. Los bienes inmuebles quedan afectos al pago de
la cuota tributaria. Los Notarios informarán de esta circunstan-
cia. Responsabilidad de los participes del art. 33 de la Ley
General Tributaria en cuanto al pago de la cuota del impuesto.

Artículo 66. La base imponible es el valor catastral.

Artículo 67. Cálculo de la base liquidable.

Artículo 68. Reducciones en la base imponible de determina-
dos los bienes urbanos y rústicos que se encuentren en deter-
minadas circunstancias.
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Els economistes, per les tasques que els són pròpies, tot sovint
assumeixen càrrecs en l’administració de societats, ja sigui
dins l’àmbit empresarial o en l’organització del propi despatx
professional.
Per aquest motiu, resulta d’utilitat conèixer on comença i on
acaba la responsabilitat personal d’un administrador i quins
són els punts claus que la determinen. 
Hem dividit l’article en l’estudi de la responsabilitat general
dels administradors i la seva responsabilitat específica front als
incompliments tributaris de la seva societat.

I.- RESPONSABILITAT GENERAL DELS ADMINISTRADORS

La responsabilitat dels administradors d’una societat es pot
donar pels actes negligents o culposos, d’acord amb el previst
a l’art. 1902 del Codi Civil: 
“El qui per acció o omissió causés dany a un altre, intervinent
culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat” 
Entenem que actua negligentment qui no preveu o no evita
una falta de compliment d’una obligació o un event danyós,
que es podria haver previst i evitat tot posant la diligència
deguda. Per tant, l’element essencial del comportament negli-
gent d’un administrador és la falta de diligència en la gestió
de la societat.
L’actuació culposa de l’administrador, entesa en un sentit
ampli, consisteix i ve definida pels actes que són realitzats amb
consciència, voluntarietat o almenys acceptació de la falta de
compliment de l’obligació o de l’event danyós. En aquest cas,
l’element principal és la voluntarietat o l’acceptació conscient
de la conducta indeguda.
Un cop determinades les clases d’accions o omissions genera-
dores de responsabilitat, hi ha d’altres elements que s’han de
considerar per tal de determinar la responsabilitat dels admi-
nistradors: la naturalesa de l’acte, segons sigui contractual o
extracontractual, i la persona que exercita l’acció, segons sigui
soci/accionista o terceres persones.

Naturalesa de l’acte
La responsabilitat contractual ve determinada per l’existència
prèvia d’una obligació entre el perjudicat i el possible respon-
sable. La qual cosa vol dir, que entre el perjudicat i l’adminis-
trador ha d’existir un contracte, sigui verbal o escrit que els
vinculi. Aquest supòsit serà el més habitual dins la gestió
d’una societat.
La responsabilitat extracontractual és aquella que no deriva de
cap relació contractual prèvia. 
La diferenciació entre els actes i les omissions derivats d’una
relació contractual i extracontractual és rellevant per tal de
determinar la prescripció de l’acció de responsabilitat contra
els administradors, és a dir, el període durant el qual es res-
pondrà de la gestió social.
La responsabilitat contractual dels administradors per la gestió
social prescriu als quatre anys, des del cessament de la gestió
duta a terme, de conformitat amb el previst a l’art. 949 del
Codi de Comerç.
Pels supòsits de responsabilitat extracontractual, la Llei preveu
el període d’un any a comptar des de la data en què el perju-
dicat té coneixement del dany. Aquesta disposició és comuna
per a tots els supòsits de responsabilitat civil extracontractual,
al marge de la condició d’administrador de la societat.

Persona que exercita l’acció
El criteri doctrinal i jurisprudencial ha interpretat d’una doble
forma el contingut de l’article 949 del Codi de Comerç, en
el benentès que es distingeix el termini de prescripció,

segons qui sigui l’actor, és a dir el que exerciti l’acció de res-
ponsabilitat.
El criteri doctrinal entén que el termini de prescripció de qua-
tre anys establert en aquest article del Codi de Comerç s’apli-
ca en els supòsits en què l’acció de responsabilitat és
exercitada pels propis socis/accionistes de l’empresa, mentre
que en els supòsits en què l’acció de responsabilitat és exerci-
tada per tercers, el termini es veu reduït a un any sobre la base
d’allò previst a l’apartat segon de l’article 1.968 del Codi Civil,
anteriorment comentat.

II. RESPONSABILITAT TRIBUTÀRIA DELS ADMINISTRADORS

La responsabilitat dels administradors dins l’àmbit tributari és
una responsabilitat de caràcter subsidiari. Aquesta responsabi-
litat es caracteritza per què el creditor només pot exigir el
deute quan el deutor principal hagi estat declarat insolvent.
L’article 40.1 de la Llei General Tributària (LGT) estableix els
supòsits en què és aplicable el principi de responsabilitat sub-
sidiària dels administradors de persones jurídiques per infrac-
cions tributàries imputables a aquestes:
“Seran responsables subsidiàriament de les infraccions tri-
butàries simples i de la totalitat del deute en els casos d’in-
fraccions greus comeses per persones jurídiques, els admi-
nistradors d’aquestes que no realitzin els actes necessaris
que fossin de la seva incumbència pel compliment de les
obligacions tributàries infringides, consentissin el seu
incompliment pels qui d’ells depenen o adoptessin
acords que fessin possible tals infraccions.
Tanmateix, seran responsables subsidiàriament, en tot cas, de
les obligacions tributàries pendents de les persones jurídiques
que hagin cessat les seves activitats els administradors d’a-
questes (...) "
L’article transcrit estableix dos moments en què els adminis-

tradors són susceptibles de ser responsables subsidiaris per
infraccions i deutes tributaris :
• En el moment de la comissió de la infracció tributària.

D’acord amb el contingut del primer paràgraf de l’article
transcrit, s’estableix un principi de responsabilitat per culpa
en el sentit que la infracció tributària ha d’haver estat provo-
cada per l’acció o l’omissió voluntària dels administradors o
bé, per haver consentit la seva comissió pels seus subordinats.

• En el cessament de l’activitat de l’empresa. 
D’acord amb el segon paràgraf de l’article transcrit, s’esta-
bleix un principi de responsabilitat objectiva dels adminis-
tradors, en el sentit que la manca de cobrament
d’obligacions tributàries motivada pel cessament de l’activi-
tat de la persona jurídica comporta automàticament la qua-
lificació dels seus administradors com a responsables
subsidiaris davant l’administració tributària.

L’acció de responsabilitat subsidiària dels administradors dins
l’àmbit tributari, prescriu als quatre anys, computats bé sigui
des de la data de cessament com a administradors de la socie-
tat, o bé des de la notificació per part de l’administració de la
resolució de derivació de responsabilitat als administradors.
En conclusió, l’acció de responsabilitat contra els administradors
que no han actuat amb la diligència deguda, o bé han actuat de
forma culposa, resta condicionada per la naturalesa de l’acte
(contractual o extracontractual) i per la persona (soci o tercer)
que exerciti l’acció de responsabilitat i en funció d’aquestes cir-
cunstàncies es determina el període de prescripció durant el qual
respondran de la seva conducta antijurídica i possibles sancions.

Enric Fort
Advocat, Millet Guillén Bécares

Responsabilitat dels administradors
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• Empresari individual partícip d’un pla de pensions del
sistema d’ocupació 
L’empresari individual pot ser partícip d’un pla de pen-
sions del sistema d’ocupació, sempre que col·loqui treba-
lladors en virtut de relació laboral, i realitzi contribucions
empresarials a favor d’aquests. 
La DGT, entén a més a més que el concepte d’empresari
individual abraça tant l’empresari individual en sentit estric-
te com al professional independent.

• Socis de persones jurídiques
En el cas de societats, els seus socis podran figurar com a
partícips d’un pla de pensions del sistema d’ocupació exclu-
sivament si tenen una relació laboral amb la societat.

• Promotors de plans de sistema d’ocupació
En els plans de sistema d’ocupació, el promotor només
podrà ser-ho d’un, al que exclusivament podran adherir-se
com a partícips els empleats de l’empresa promotora, inclòs
el personal amb relació laboral de caràcter especial, inde-
pendentment del règim de la seguretat social aplicable.

• Límit de les aportacions a títol personal pels treballa-
dors per compte aliè que la seva empresa hagi consti-
tuït un pla de pensions del sistema d’ocupació. 
Pot coincidir en la mateixa persona una aportació individual
a un pla de pensions per import de 7.212,15 euros, juntament
amb la imputació com a retribució en espècie del treball d’una
contribució empresarial per import també de 7.212,15 euros.
La reducció en la base imposable de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques podria ascendir a 14,424,30 euros,
sempre que aquesta reducció no doni lloc a una base liqui-
dable general negativa en aquest impost.

• Límits d’aportacions i deduccions quan el treballador
tingui més de 52 anys d’edat.
Per a les persones que tinguin més de 52 anys, les aporta-
cions individuals i les provinents de plans de pensions de sis-
tema d’ocupació s’incrementen en 1.202,02 euros per cada
any d’edat del mutualista que excedeixi d’aquesta edat i per a
cadascuna de les modalitats. Així, la quantitat màxima de les
aportacions individuals en una persona de 65 o més anys d’e-
dat ascendeix a 22.838,46 euros anuals, i la quantitat màxima
del conjunt de contribucions empresarials imputades a un partí-
cip de 65 o més anys d’edat té com a límit la mateixa quantitat.
D’aquesta manera, es pot originar el dret a reduir la base
imposable de l’IRPF en una quantitat de fins a 45.676,92
euros anuals, sempre amb la condició que les reduccions pre-
vistes no donin lloc a una base liquidable general negativa.

• El treballador pot realitzar les seves aportacions per-
sonals a qualsevol tipus de pla de pensions.
Les aportacions personals del treballador poden efectuar-se en
qualsevol tipus de pla de pensions: individual, associat o d’ocupació.
Les aportacions individuals que un empresari individual
pugui fer per a ell mateix en el pla de pensions promogut
per als seus empleats seran tingudes en compte, exclusiva-
ment a efectes del càlcul dels límits establerts, dins del límit
aplicable a les contribucions empresarials.

• L’empresari individual que hagués promogut un pla de
pensions i realitzat contribucions empresarials a favor

dels seus treballadors pot realitzar una aportació prò-
pia de 7.212,15 euros anuals i, si fos major de 52 anys,
quantitats addicionals.
L’empresari individual podrà realitzar aportacions pròpies al pla
de pensions promogut per als seus empleats, fins un import de
7.212,15 euros anuals, o fins a 22.838,46 euros anuals si comp-
ta amb 65 anys d’edat o més. Aquestes quantitats donaran dret
a reduir la seva base imposable de l’IRPF en una quantitat de fins
a 7.212,15 euros en el supòsit general, o fins a 22.838,46 euros
si el partícip compta amb 65 anys d’edat o més.

• L’empresari individual pot realitzar aportacions a plans
de pensions distints d’aquell que hagués promogut.
L’empresari individual pot realitzar aportacions a plans de pen-
sions individuals o associats com qualsevol altra persona físi-
ca, i addicionalment pot realitzar aportacions pròpies al pla de
pensions d’ocupació promogut a favor dels seus empleats.

• Dret de l’empresari individual a la deducció del 10 per
100 respecte de les contribucions realitzades a favor
dels seus treballadors
La deducció és aplicable als subjectes passius de l’IRPF que
exerceixin activitats econòmiques en estimació directa
(normal o simplificada).

• Conceptes inclosos en les retribucions brutes anuals a
efectes de la nova deducció en la quota íntegra del 10
per 100 de les contribucions empresarials a plans de
pensions d’ocupació.
S’inclouen la totalitat dels rendiments subjectes i no exempts
a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

• Requisits per a la deducció del 10 per 100 i regla pràcti-
ca quan el treballador compti amb una retribució bruta
anual igual o superior a 27.000 euros.
La deducció en qüestió compta amb diferents requisits entre
els quals es poden destacar:
a) Han de ser contribucions empresarials, per tant no es

podrà aplicar respecte de les aportacions pròpies que
l’empresari individual pugui realitzar per a ell mateix en el
pla d’ocupació promogut per als seus empleats.

b) Han de ser imputades fiscalment als treballadors.
c) En cas de realitzar-se l’aportació a una mutualitat de pre-

visió social, aquesta ha d’actuar com a instrument de pre-
visió social empresarial.

d) El subjecte passiu (empresa) ha de ser promotor de l’ins-
trument de previsió social.

e) No poden consistir en quantitats satisfetes a l’empara
d’un règim especial.

f) No pot derivar de compromisos assumits amb els treballadors
com a conseqüència d’un expedient de regulació d’ocupació.

Quan es tracti de treballadors amb retribucions brutes anuals
iguals o superiors a 27.000 euros la deducció es calcularà com
segueix:
Base de deducció = (27.000 euros / Retribució bruta anual)
x Contribució empresarial imputada.

Sobre aquesta base de deducció s’aplica el percentatge del 10 per
100; i a aquesta deducció li són aplicables les limitacions previstes.

Ricard Viña
Assessor fiscal del Col·legi

Respostes de la Direcció General de Tributs sobre diferents
aspectes fiscals dels plans de pensions
La DGT ha contestat, en data 4 de juny de 2002, diverses consultes que tot seguit ressenyem, sobre diferents
aspectes referents a aportacions a Plans de Pensions a partir de les modificacions introduïdes per la Llei 24/2001,
d’Acompanyament als Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2002.
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Consultoria d’ecologia industrial
AmbiNET va començar per la associació d’un grup de profes-
sionals de diferents branques, tots ells interessats en el medi
ambient dins de l’entorn empresarial. 

Des del començament d’AmbiNET es va apostar per un nou
concepte que pot ser un element essencial per les relacions que
hi ha entre empresa, societat i entorn. Aquest nou concepte,
anomenat Ecologia Industrial es considera un eix important de
canvi en el comportament ambiental de la societat. 

Què és l’Ecologia Industrial? L’EI és una nova línia de pensa-
ment basada en la visió del conglomerat empresa –societat–
entorn com a una entitat única [visió sistèmica]. Accepta que
existeixen interrelacions entre tots els processos que formen el
sistema antropocèntric, igual que les que hi ha entre dit siste-
ma i l’entorn exterior (medi ambient). Per aquesta raó planteja
solucions pluridisciplinars en lloc de centrar-se en aplicar una
única metodologia. L’EI aborda el problema des de diferents
perspectives buscant la integració del sistema industrial amb
l’ecosistema natural en el qual desenvolupa les seves activitats.
Aquest nou concepte planteja clarament el cost econòmic i
ambiental del malbaratament de recursos i aporta noves alter-
natives (tecnològiques i de gestió) per a la millora ambiental.
És aquesta visió positivista la que dóna joc a economistes,
enginyers, gestors i polítics per a millorar el comportament
ambiental del sistema, pel seu enfocament interdisciplinar.

D’aplicar els conceptes d’ecologia industrial i els seus arguments
a la consultora ambiental, es destaca la importància econòmica
i la necessitat de les valoracions de temes com: estalvi d’energia
i materials, increment de la productivitat, reducció de les despe-
ses mediambientals [mercès a una correcta planificació], etcète-
ra. Per fer tots aquests càlculs es necessita tant d’una concepció
tècnica com d’una econòmica, per aquesta raó hi ha una nova
demanda d’economistes ambientals en aquest camp.

(www.ambinet.org) és la pàgina web d’AmbiNET, on es pot
trobar força informació sobre EI i d’altres temes relacionats
amb la consultora ambiental. Aquesta web s’ha convertit en
un punt de referència als països de parla hispana sobre Ecolo-
gia Industrial per la seva dotació d’exemples d’aplicació real.

Ramón Pastor
AmbiNetConsultants,SL

Apunts de legislació
• En data 22-10-2002 el Consell Executiu del Govern de la

Generalitat va acordar l’impuls a dues noves lleis per a la
millora de la gestió de residus: el projecte llei de finança-
ment de les infraestructures de tractament de residus i la
modificació de la Llei reguladora de residus.

• El Govern espanyol aprova un RD per la millora de la quali-
tat de l’aire. Fixa nous valors límits i llindars d’alerta en les
zones urbanes.

• En data 23-10-2002 la Comissió de Medi Ambient del Con-
grés va aprovar una proposta (no de llei) per l’elaboració del
II Pla Nacional de Residus Industrials.

• DEPANA denuncia, que el projecte de construcció de la nova
carretera d’accés a la platja del Prat de Llobregat i lligada a
les obres d’ampliació de l’aeroport, vulnera la norma
ambiental.

• El Congrés aprova una proposta per l’elaboració d’un II Pla
de Residus Industrials.(RI).

Notícies d’interès
• El paper dels ACV (anàlisi cicle de vida) en la política ambien-

tal europea a debat a Madrid (AMD Prees 8-11)
• Un nou Comitè Científic del Ministeri de MA, compost de

16 vocals, assessorarà als òrgans superiors i directes d’a-
quest departament.

• El grup d’economia ambiental de la Universitat d’Alcalà (UA)
redactarà la comptabilitat ambiental espanyola. El projecte
serà finançat per la Fundació de les Caixes d’Estalvis Confe-
derades, per la Investigació Econòmica i Social.(EFE 23-11)

• Els 15 confirmen objectius d’augment de reciclatge d’enva-
sos, des d’ara fins el 2008.Augment del 55% del reciclatge,
i el 80% dels residus d’envasos.

• El consumidor mig està disposat a pagar entre un 7% i un
14% mes per un producte ecològic. (El País 11-11)

• Experts europeus debaten a Madrid, les eines de la produc-
ció ecològica. (EFE 8-11)

Cursos i esdeveniments
• Seminaris d’economia ambiental primer trimestre del 2003.

Convalidats com a crèdits de lliure elecció (per a més infor-
mació consultar web del Col·legi).
– Valoració econòmica de l’impacte ambiental.
– Economia de l’energia.
– Avaluació d’inversions ambientals.

• La Fundación Entorno posa en marxa el curs e+ 5,adreçada
a la petita i mitjana empresa. Sessions presencials desembre
de 2002, formació a distància desembre 2002, gener i
febrer de 2003 (per a més informació consultar el web fun-
dacion.entorno.org)

• La Fundación Entorno va presentar a Madrid el dia 18 de
novembre el llibre “La Cumbre de Johanesburgo: antes,
durante y después de la Cumbre Mundial sobre el Desarro-
llo Sostenible” de Mónica Pérez de las Heras.

• S’ha publicat l’Enquesta Nacional de Despesa i Inversió
Ambiental de l’INI de l’any 2000.

Ajuts
Podeu consultar en el web del Col·legi el ajuts publicat fins a
la data.

Cafès mediambientals
La Comissió d’Economia del Medi Ambient organitza cada
mes una tertúlia, Cafès mediambientals, d’interès econòmic,
hi esteu tots convidats. El del mes de novembre, sobre
“Incentius a les empreses per a la millora ambiental”, va
anar a càrrec del Sr. Alfonso López Salgueiro. El mes de
desembre, sobre “Instruments econòmics per la millora
ambiental”, a càrrec de la Sra. Mariona Coch. 

Al web del Col·legi www.coleconomistes.com, Comis-
sions de Treball i clicant a Medi Ambient hi trobareu més
informació de les referències legislatives, notícies i ajuts
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SalutSelecció
En el moment més delicat tindrà els millors especialistes mèdics.

SalutSelecció 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’inva-
lidesa per accident i per accident de circulació.

EconoIngressos

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. 

Per què les preocupacions no formin part de la seva vida, hem dissenyat
EconoIngressos, per què cada dia de treball que vostè perdi per baixa labo-
ral continuï rebent ingressos, passi el que passi.

EconoLlar
Protegim la seva llar.

Li oferim les més àmplies cobertures i al millor preu:

• Responsabilitat Civil fins a 300.500,00 e i Defensa jurídica

• Garantia de Prestació per atur: en cas que el cap de família de l’habitatge asse-
gurat entri en situació d’atur, l’asseguradora abonarà l’import de 3 mensualitats de
la hipoteca que tingui contractada sobre l’habitatge objecte d’aquesta assegurança,
amb un límit màxim d’indemnizació de 4.507,59e. 

• Garantia de Prestació a Fills Menors: en cas de mort per accident o invalides-
sa absoluta del cap de família de l’habitatge assegurat, la companyia abonarà l’im-
port de 3.005,06e per fill i amb un límit màxim de 6.010,12e, en concepte d’ajuda
als estudis als fills menors de 18 anys que conviuen en el domicili assegurat.

A més, els col·legiats podràn gaudir d’un 10% de descompte en la prima.

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

A més, us oferim els nostres serveis d’Assessoria i Consultoria d’Assegurances
per a temes més complicats i que requereixen d’un assessorament especialitzat. 

A GDS Correduría de Seguros (“la Caixa” - Grupo Asegurador) comptem amb
l’experiència dels nostres Consultors especialitzats en riscos industrials i profes-
sionals.

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 Garantia Decennal prevista a la Llei d’Ordenació de l’Edificació

La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edifica-
ció, estableix el marc legal per fomentar la qualitat dels edifi-
cis, i contempla les obligacions i responsabilitats de tots els
intervinents en la construcció d’aquests. 

El promotor té l’obligació de lliurar als adquiridors dels habi-
tatges el Llibre de l’Edifici, que haurà de contenir les ins-
truccions d’ús i manteniment de l’edifici i de les seves
instal·lacions, l’acta de recepció on es troben reflectits els vicis
i els defectes no reparats, així com la relació d’intervinents a
l’obra. 

Així mateix, el promotor té l’obligació legal de subscriure una
pòlissa d’assegurança de Danys-Garantia Decennal que
haurà de lliurar al comprador de l’habitatge i aquest, alhora,
l’haurà de transmetre als compradors successius. Amb aques-
ta pòlissa es pretén garantir durant deu anys, des de la data
de recepció de l’obra, la indemnització dels danys materials
causats a l’edifici per vicis ocults o defectes que afectin els ele-
ments estructurals, com ara els suports, les bigues, els forjats,
els murs de càrrega, i que comprometin la resistència mecàni-
ca i l’estabilitat de l’edifici. 

No obstant això, el cert és que l’existència d’una pòlissa d’as-
segurança no garanteix per si la millora de la qualitat en l’edi-
ficació, i en aquest punt és el sector assegurador qui assumeix
tots els riscs derivats de la “manca de qualitat” en subscriure
els contractes d’assegurança de danys decennal. 

La LOE estableix tres tipus de garanties en funció de les dife-
rents responsabilitats: 

Garantia durant un any dels danys materials per vicis o defec-
tes d’execució que afectin elements de terminació i acabat de
les obres.

Garantia durant tres anys dels danys materials per vicis o
defectes dels elements constructius o de les instal·lacions, que
ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat. 

Garantia durant deu anys dels danys materials per vicis o
defectes que tinguin el seu origen o afectin els elements
estructurals, i que comprometin directament la resistència
mecànica i l’estabilitat de l’edifici. 

Quan es va promulgar la LOE, l’única assegurança obligatòria
era l’assegurança decennal per edificis destinats a habitatges,
i quedava pendent d’implementar l’assegurança anual i la de
tres anys. L’entrada en funcionament i la obligatorietat o no
d’aquestes assegurances dependrà de la definició que es faci
dels requisits d’habitabilitat que s’estableixin al Codi Tècnic de
l’Edificació, i de la sensibilitat social que hi hagi, així com de la
resposta que en doni el sector assegurador, tot i que no està
previst que això es produeixi a curt termini. 

Pel que fa a les cobertures de l’assegurança decennal, cal tenir
en compte que la garantia només té efecte quan hi estiguin
involucrats els elements estructurals i la resistència mecànica
de l’edifici es vegi compromesa. 

Per tant, les garanties de la pòlissa no cobriran aquells danys
que no posin en perill l’estabilitat de l’edifici, com ara els
defectes d’acabats, les impermeabilitzacions de cobertes i
façanes, els danys en alicatats i revestiments, les escletxes o
esquerdes causades per l’assentament de l’edifici i qualsevol

altre dany que pugui afectar el benestar dels usuaris de l’edi-
fici (soroll, aïllament tèrmic,...). 

EN CAS DE SINISTRE

Si es produeix un dany a l’edifici i volem reclamar-lo, abans de
tot cal llegir la pòlissa i el suplement d’entrada en vigor de les
cobertures i analitzar si el dany és estructural i afecta l’estabi-
litat de l’edifici. En aquest cas, es pot plantejar una reclamació
a l’asseguradora, la qual haurà d’atendre la reclamació, així
com reparar-vos i indemnitzar-vos els danys. 

Si el dany no afecta l’estabilitat de l’habitatge, el sinistre no
estarà cobert per la pòlissa i haureu de reclamar al responsa-
ble en funció de l’origen del dany. D’aquesta manera, si ha
estat causat per circumstàncies alienes al propi edifici, podeu
reclamar a l’empresa que l’ha provocat; si el dany és conse-
qüència de vicis o defectes que afecten els elements d’acabat
(caiguda de rajoletes), podreu reclamar durant un any al cons-
tructor. 

En qualsevol altre cas, podeu adreçar la vostra reclamació al
promotor o els agents causants del dany –projectista, cons-
tructor, director d’obra, laboratori de control–, que apareixen
relacionats al Llibre de l’Edifici, els quals respondran durant
tres anys dels danys que tinguin el seu origen en defectes dels
elements constructius que no assoleixin els requisits d’habita-
bilitat a què fa referència la LOE, i les exigències de la qual
s’establiran al Codi Tècnic de l’Edificació. 

May Gómez Fortí
Consultora d’assegurances

La millor garantia per defensar els seus 
interessos davant de "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. 

Per 189,97i estarà assegurat durant 20 anys des de la
compra de l’habitatge!!

Per a més informació  
902 32 64 32 (Núria Buil) 
assegurances@coleconomistes.com
www.coleconomistes.com7serveis/asseg

EconoCompra GarantitzadaEconoCompra Garantitzada



Informatiu de l’economista núm. 87 Pàg. 53

No
tic

ia
ri 

d’
au

di
to

ria

Canvis en la Llei d’auditoria

La Llei de mesures de reforma del sistema financer recentment
aprovada inclou una sèrie de canvis que afecten a la Llei d’au-
ditoria que, sense cap mena de dubte, tenen una important
repercussió pels economistes auditors.

A continuació es resumeixen les principals modificacions
introduïdes en la Llei d’Auditoria, així com breus comentaris
explicatius, de caire objectiu:

EXAMEN: Hi haurà un examen unificat per el accés al ROAC,
a diferència dels exàmens que, fins ara, les corporacions pre-
paraven de manera independent. A banda d’assolir la necessà-
ria uniformitat, aquesta mesura hauria de facilitar la
convocatòria dels exàmens de manera més regular.

FORMACIÓ: S’estableix la formació continuada obligatò-
ria. Resta pendent que l’ICAC defineixi la forma (en uni-
versitats, de les corporacions,…), les condicions (sobretot
la quantitat d’hores de formació) i, evidentment, les san-
cions que seran d’aplicació, aspectes que s’establiran
reglamentàriament.

INSCRIPCIÓ EN EL ROAC: S’obra una via perquè els funcio-
naris puguin accedir al ROAC de manera ràpida i senzilla.

INDEPENDÈNCIA: Queden establertes les noves circumstàn-
cies que defineixen la manca d’independència, que són les
següents:
– Portar la comptabilitat (aspecte ja contemplat en la llei actual).
– Prestació de serveis de sistemes de tecnologia de la informa-

ció financera.
– Serveis de valoració.
– Serveis d’auditoria interna.
– Relacions empresarials amb el client.
– Serveis d’advocats.
– Serveis de contractació de directius.
– Prestació d’altres serveis pel soci signant.
– Percentatge indegudament elevat dels honoraris en relació

als ingressos de l’auditor (considerant els darrers cinc anys).
(les anteriors circumstàncies han estat relacionades de
manera orientativa, i no han quedat recollides les salva-
guardes que presenta la nova redacció de l’article 8è de la
LAC). 

ROTACIÓ: Per entitats subjectes a supervisió pública, cotitza-
des o amb xifra de negocis superior a 30 milions d’euros s’es-
tableix l’obligació de rotar el soci i tot l’equip de treball cada 7
anys. Aquesta circumstància afectarà decisivament a certs
auditors individuals i a petites firmes d’auditoria.

RESPONSABILITAT: S’estableix la responsabilitat d’acord
amb el dret privat, i s’elimina la responsabilitat solidària dels
socis.

ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ: Queden ampliats els supòsits
en que l’auditor ha de facilitar l’accés, incorporant-se els regu-
ladors i les corporacions.

INFRACCIONS: Queden classificades en molt greus, greus i
lleus, en lloc dels dos grups existents fins ara.

S’entendran com infraccions molt greus les següents:
– L’emissió d’informes d’auditoria amb opinió en discordança

amb l’evidència obtinguda (sempre que hagués dol o
negligència). 

– El no manteniment de la independència.
– La negativa o resistència a les competències de control i dis-

ciplina de l’ICAC.  
– L’incompliment del deure de secret.
– La utilització de la informació obtinguda en benefici propi o

aliè.

Algunes de les infraccions greus són les següents:
– L’incompliment de l’obligació de realitzar una auditoria de

comptes obligatòria.
– L’incompliment de les normes d’auditoria que poguessin

tenir un efecte significatiu sobre l’informe.
– L’incompliment de l’obligació de rotar els equips de treball,

quan procedeixi.
– La no remissió a l’ICAC d’aquella informació de caire periò-

dic o circumstancial, que hagi estat requerida.
– L’acceptació de treballs d’auditoria que impliquin superar la

capacitat anual mitjana en hores.
– Identificar-se com auditor en un treball diferent que, per llei,

s’atribueixen a auditors de comptes.
– Realitzar treballs d’auditoria sense estar inscrit en el ROAC

com a exercent.

Com a infraccions lleus es presenten les següents:
– Qualsevol acció o omissió que suposi incompliment de les

normes d’auditoria i que no estigui recollida en els apartats
anteriors.

– La no remissió a l’ICAC d’aquella informació de caire periò-
dic o circumstancial, en els terminis establerts legal o
reglamentàriament.

– No complir amb les obligacions de formació continuada. 

SANCIONS: Es distingirà entre auditor individual i societats
d’auditoria. S’incrementen les sancions monetàries en relació a
l’anterior regulació.

PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS: Els terminis queden
modificats: infraccions lleus prescriuran a l’any, les greus als dos
anys i les molt greus als tres anys.

CONTROL DE QUALITAT: S’introdueix el concepte de control
de qualitat per part de l’ICAC, i es regula una mica més que en
l’anterior control tècnic. Les corporacions tenen l’obligació de
vetllar pel control de qualitat.

TAXA: Es crea una taxa per emissió d’informes d’auditoria, que
serà de 80 euros per informe d’auditoria emès, ampliable a
160 euros quan els honoraris superin els 30.000 euros. 

DIVULGACIÓ D’HONORARIS: En la disposició addicional pri-
mera es regula la divulgació d’honoraris a l’ICAC i l’obligació
d’informar en la memòria de les quantitats abonades a l’audi-
tor per tots els serveis que presta.

Aquestes modificacions seran d’aplicació a partir de la seva
publicació en el BOE, però es provoquen dubtes de no existir
un règim transitori. Caldrà esperar al Reglament i a la resolució
de consultes per part de l’ICAC per aclarir els múltiples dubtes
que genera la reforma.

Carlos Puig de Travy
HORWATH PLM AUDITORES, SL
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LA WEB DEL COL·LEGI

En els darrers articles us vam comentar les properes novetats
que anàvem treballant per incorporar en la web del Col·legi.
Doncs ara ja us podem dir que comencen a ser una realitat. 
D’entrada ja us podem dir que el proper 15 de gener
començarà a funcionar el nou accés a l’àrea privada de la web.
A partir d’aquesta data tots els col·legiats tindreu un nom d’u-
suari i una paraula clau (password) totalment personalitzats.
La posta en marxa d’aquest accés molt més controlat que l’ac-
tual ens permetrà en un curt termini de temps modificar ser-
veis com la Borsa de Treball o incorporar-ne de nous com el
directori de col·legiats online on cadascú de vosaltres podrà
decidir quines dades vol fer públiques. A més, ja estem treba-
llant amb nous serveis com el visat digital i la signatura
electrònica. Aquests preveiem que comencin a funcionar entre
els mesos de gener i febrer del 2003.
La darrera novetat que s’ha incorporat a la web és la connexió
amb el servidor segur del sistema 4B que permet realitzar paga-
ments amb tarja de crèdit d’una manera totalment fiable. Actual-
ment aquesta possibilitat s’ha implementat en la inscripció dels
cursos de l’Aula d’Economia i, de mica en mica l’anirem imple-
mentant en altres àrees de la web que donin accés a serveis de
pagament. Aquest sistema realitza una encriptació d’alt nivell de
les dades de les targes de crèdit permetent una seguretat molt
alta. A més, és el mateix sistema de pagament que utilitzen
empreses com Iberia per a la venda de bitllets d’avió per la web.

NOVETATS EN EL SECTOR TECNOLÒGIC

De tots és conegut que les tecnologies
avancen i, la tendència actual va cap a les

tecnoligies que permeten la comunicació
per xarxes inhalàmbriques. Hem llegit a

molts diaris que als Estats Units s’estan ins-
tal·lant xarxes d’aquests tipus en diferents pobla-

cions. A Catalunya hi ha iniciatives que s’estan desenvolupant a
poblacions com Castelldefels o Arenys de Mar. Doncs bé, l’aplica-
ció d’aquesta tecnologia no només s’està expandint pel que fa als
accessos a Internet sinó que moltes empreses estan valorant serio-
sament substituir els cablejats que tenen instal·lats. Recentment,
IBM, un dels grans del sector, ha publicat els resultats d’una
enquesta a nivell internacional que va encarregar a la consultora
QNB Intelligence. D’aquests resultats, s’extreu que el 75% de les
grans empreses espanyoles està apostant per aquesta tecnologia i
que, la volen aplicar en un termini d’entre un i dos anys per pres-
tar serveis a tercers. Això suposadament anirà unit a l’aparició dels
TABLET PC (presentats ja en la darrera edició del SIMO). Els TABLET
PC són uns ordinadors integrats únicament per una pantalla tàctil
i molt prims, fàcilment transportables i amb totes les prestacions
que pot tenir un PC normal o un PC portàtil i que a més a més per-
meten diferents perifèrics com lectors DVD, teclats externs, etc...

TRUCO

Moltes vegades per cercar una informació a internet fem ser-
vir els famosos “buscadors” i obtenim una quantitat immen-
sa d’informació que l’únic que fa és donar-nos la sensació que
el que cerquem no ho trobarem mai. 
Bé, el primer de tot és que hem de diferenciar entre índex i bus-
cador. L’índex és aquella web que ens presenta la informació clas-
sificada per temes (l’exemple típic seria Yahoo!). El buscador és
aquella web que només ens dóna una opció: una casella per intro-

duir el terme que volem cercar (per exemple Altavista o Google).
Si, busquem, per exemple, el terme “economistes”, en un índex
haurem d’anar primer a l’apartat on creiem que pot estar arxivada
aquesta informació, generalment serà l’apartat dedicat a empre-
ses o serveis. Però en un buscador la cosa pot ser més complicada
ja que si busquem a Google el terme “economista” obtindrem
13.000 referències. Per tant se’ns fa necessari acotar la búsqueda.
Supusem que el que insteressa és trobar una referència d’un eco-
nomista català, haurem de posar a Google la frase: economistes
de catalunya. Posat d’aquesta manera, el buscador cercarà primer
economistes després de i finalment catalunya, a més de les com-
binacions economistes de, de catalunya i economistes de catalunya.
Fixeu-vos que la darrera combinació és la que nosaltres ens inte-
ressa per tant, el que hem de fer és forçar al buscador que aques-
ta combinació sigui la primera que ens presenti. Com fer-ho? Molt
senzill: posarem entre cometes el text que volem que cerqui, en el
nostre exemple: “economistes de catalunya”. 

LA WEB RECOMANADA

En aquesta ocasió us recomanarem dues webs. La primera
d’elles és la web creada pel Ministeri de Ciència i Tecnologia
per informar de la nova Llei de Serveis de la Societat de la
Informació (LSSI) aprovada el passat 12 d’octubre.
A l’adreça http://www.lssi.es trobareu tant el text de la Llei com
les normatives que la desenvolupen i un interessant apartat
que intenta respondre els dubtes que es deriven de l’acompli-
ment de la Llei i que més polsaguera estan aixecant a Internet
darrerament. No fa gaires dies, en la web del Col·legi publicà-
vem la notícia que la majoria de les gran empreses del sector
(IBM, Nokia, entre d’altres) estan d’acord que aquesta Llei serà
perjudicial pel desenvolupament del comerç electrònic.

La segona web que us recomanem també té relació amb l’ad-
ministració. El Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació de la Generalitat ha millorat la seva web
incorporant una informació que considerem molt imporant:
les sortides professionals relacionades amb cadascun dels
estudis universitaris que es poden cursar a les diferents uni-
versitats catalanes. L’adreça per accedir a aquesta informació
és http://dursi.gencat.net/sortides.htm.
La web ens presenta les diferents titulacions universitàries i per
cadascuna d’elles ens informa de les diferents universitats on
es pot cursar i les diferents sortides que té. A més incorpora
un apartat amb diferents enllaços a entitats relacionades com
poden ser els col·legis professionals.

Quadern de navegació
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El passat mes d’octubre
va tenir lloc en el Col·legi
d’Economistes de Cata-
lunya dos actes per parlar
sobre els resultats de la

Cimera de Johannesburg.

El primer va ser el Cafè mediambiental
del 17 d’octubre, organitzat per la
Comissió d’Economia del Medi Ambient,
que va tractar sobre els “Punts forts i
punts febles dels resultats de Johannes-
burg”, a càrrec del Sr. Vicens Sureda,
que va assistir a la Cimera. El segon va
tenir lloc el 29 d’octubre, organitzat per
l’Aula d’Economia Mediambiental, i va
anar a càrrec del Sr. Jordi Sala, director
general de Planificació Ambiental, que
va parlar sobre els reptes de Johannes-
burg a Catalunya. 

A continuació explicarem de manera
abreujada els punts més essencials que
es van debatre a la Cimera i que va cen-
trar bona part de les intervencions del Sr.
Vicens Sureda i del Sr. Jordi Sala, així
com del posterior col·loqui amb els
assistents. 

I. Eradicació de la pobresa

Aquest és un requisit indispensable perquè
els països en vies de desenvolupament
puguin aconseguir un desenvolupament
sostenible. Amb l’objectiu de reduir, abans
del 2015, la proporció de persones que
reben uns ingressos inferiors a 1 dòlar al
dia, es va proposar l’establiment d’un fons
de solidaritat mundial, sense subestimar el
rol important que en els països en vies de
desenvolupament tenen també les políti-
ques nacionals.

A més, es va acordar pel 2015 reduir a la
meitat el número de persones que no tin-
guin a l’abast aigua potable i serveis de
sanejament ni tinguin els mitjans per
obtenir-los.

II. Modificació de les modalitats 
insostenibles de consum i producció

Tal i com ja es va establir a la Declaració
de Rio, tant els països en vies de desen-
volupament com els països desenvolupats
tenen responsabilitats comunes però dife-

renciades a l’hora de promoure modalitats
sostenibles de consum i producció. Amb
aquest objectiu de desvincular creixement
econòmic i la degradació del medi ambient,
es volen establir programes de deu anys que
donin suport a les iniciatives nacionals i
regionals.

III. Protecció i gestió de la base de
recursos naturals pel desenvolupa-
ment econòmic i social

Amb la idea de fomentar la utilització efi-
cient dels recursos hídrics, es proposa l’e-
laboració, per al 2005, de plans de gestió
integrada dels recursos hídrics i aprofita-
ment eficient de l’aigua, oferint suport als
països en vies de desenvolupament. 

Els estats que han ratificat el Protocol de
Kioto contra el canvi climàtic sol·liciten als
estats que encara no ho han fet que s’hi
adhereixin.

També es proposa garantir una agricultu-
ra sostenible que asseguri una utilització
eficient de la terra i de l’aigua.

IV. El desenvolupament sostenible
en un món en vies de globalització 

Tot i que la globalització ofereix noves
oportunitats pel comerç, la inversió, els
fluxos de capital, etc. encara continuen
existint seriosos reptes com són la pobre-
sa, les crisis financeres, etc. És per aquest
motiu que es necessita, tant a nivell
nacional com internacional, la implantació
de polítiques i mesures que garanteixin la
total i efectiva participació al procés de glo-
balització per part dels països en desenvo-
lupament i de les economies en transició.

V. La salut i el desenvolupament
sostenible

Per aconseguir qualsevol millora en la
salut de la població cal eliminar la pobre-
sa i reduir les amenaces per la salut deri-
vades del medi ambient, ja que cal tenir
present que els objectius de desenvolu-
pament sostenible només es poden acon-
seguir si hi ha una baixa incidència de les
malalties.

VI. Mitjans d’execució

Per a l’execució d’aquests punts cal tenir
en ment el principi de les responsabilitats
comunes però diferenciades, això vol dir
que no només es requereix l’esforç de la
comunitat internacional, sinó que el rol de
les polítiques i estratègies nacionals també
hi juga un paper important. 
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El proppassat dimecres 13
de novembre la Comissió
d’Economia de la Salut
organitzà conjuntament
amb el Col·legi Oficial de

Metges de Barcelona la segona taula
rodona amb el títol: “L’impacte de les
noves tecnologies mèdiques: impactes en
salut, impactes econòmics”. Presidien la
taula el Sr. Joan B. Casas i el Dr. Jaume
Ubia, per part del Col·legi d’Economistes
de Catalunya i del Col·legi Oficial de Met-
ges de Barcelona respectivament.

La taula rodona estava organitzada al vol-
tant del document de treball “El valor de
les innovacions mèdiques i farmacèuti-
ques: més diners, o més salut?” elaborat pel
prof. Jaume Puig-Junoy (Centre de Recerca
en Economia de la Salut (CRES), Universi-
tat Pompeu Fabra) i Anna García-Altés
(Fundación Instituto de Investigación en
Servicios de Salud (IISS),i Harvard School
of Public Health), elaborat específicament

per aquesta trobada gràcies al finançament
de CatSalut, Servei Català de la Salut. 

El professor Jaume Puig va presentar les
conclusions principals d’aquest document
entre les quals es poden destacar algunes
dades sorprenents, però no per desconegu-
des, que reflecteixen tant les grans millores
en salut com també en alguns casos els
grans increments de despesa que han origi-
nat. Agafant de manera aleatòria un exem-
ple de cada, es va poder veure com que
l’esperança de vida al néixer al nostre país
ha passat de 33.9 a 74.4 anys durant aquest
segle, i és clar, alguna part del mèrit la
tenen tant les millores en el coneixement i
la praxis mèdica, com les noves tecnolo-
gies. En sentit contrari exemples farmacèu-
tics com el d’una revisió dels medicaments
contra el càncer aprovats per l’Agència
Europea del Medicament que en els 6 pri-
mers anys de funcionament (1995-2000)
indica que: cap d’ells ofereix millores des-
tacables en supervivència, qualitat de vida
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II trobada-debat Col·legi 
d’Economistes de Catalunya-
Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona 
L’impacte de les noves tecnologies mèdiques:
impactes en salut, impactes econòmics 

A nivell internacional es fa una crida als
països desenvolupats que encara no desti-
nin el 0,7% del seu PNB a l’ajuda oficial pel
desenvolupament. La reducció i/o la can-
cel·lació del deute extern pot tenir també
un paper clau en l’alliberació de recursos
que es puguin dirigir a assolir un creixement
i un desenvolupament sostenible. Cal, a més,
facilitar la possibilitat que tots els països en
desenvolupament sol·licitin la seva admissió
a la Organització Mundial del Comerç (OMC)
i que els seus membres no privin l’accés als
mercats de les exportacions de productes dels
països no desenvolupats. A més, els estats
han d’evitar que el comerç amb propòsits
ambientals no sigui un mitjà de discriminació,
o una restricció sobre el comerç internacional.

A nivell nacional, el Sr. Sureda va remarcar
que cada vegada té més ressò el que s’a-
nomena “Acció Local 21”. La seva missió
es resumeix amb tres “m”; s’ha d’entendre
com un mandat, també ha de ser motor de
desenvolupament i, ha de ser una Acció
Local en moviment, que s’adapti als canvis
i a les diferents realitats que viu el país. 

VII. Marc institucional pel desenvolu-
pament sostenible

Una bona governabilitat a nivell interna-
cional és fonamental per aconseguir un
desenvolupament sostenible. I per tant, la
comunitat internacional haurà d’integrar
els resultats de la Cimera per mitjà de
polítiques, programes de treball i fons,
posant especial èmfasi en les prioritats
nacionals, en especial les que correspo-
nen a països en desenvolupament.

En conclusió, la pobresa i el medi ambient
van ser les qüestions principals de la
Cimera, això vol dir que el concepte de
desenvolupament sostenible cada vegada
s’allunya més de la idea inicial d’esgota-
ment de les matèries primeres. En l’actua-
litat, segons paraules del Sr. Sureda, el
desenvolupament sostenible està sofrint
una “desambientalització” per convertir-se
cada vegada en un tema més social.
Johannesburg, no obstant, no ha resolt el
com i quan assolir els compromisos adqui-
rits. De tota manera, cal destacar-ne el
paper actiu que van tenir les grans empre-
ses, ja que van ser les demandants d’un
entorn institucional adequat. Per últim,
remarcar l’important tasca d’aquests
darrers deu anys dels governs locals a l’ho-
ra de marcar i acomplir objectius concrets. 

Neus Colom
Economista

Podeu consultar al Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya el text íntegre “Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sustentable”



ACESA: Les operacions de 2002. 
El procés de les decisions 
i els factors externs 

o seguretat que els tractaments de referèn-
cia emprats fins al moment; i en canvi el
seu cost és molt superior, i arriba a ser, en
alguns casos, 350 vegades superior al de
referència. La participació del prof. Jaume
Puig, molt eloqüent i ben documentada, va
acabar fent una reflexió per al debat poste-
rior: cal passar de “com podem contenir el
creixement de la despesa sanitària per a
acomodar-lo a la restricció pressupostària?”,
a “com podem finançar millor aquelles
innovacions amb un alt benefici net i reduir
la despesa en les d’escàs valor marginal?”

Els comentaristes convidats van ésser el Dr.
Jordi Colomer, gerent de la Vall d’Hebron, i
el Dr. Jaume Roigè, representant del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona. El Dr. Roigè
va destacar la necessitat d’un canvi de men-
talitat no tan sols per part del metges, amb
tendència a protegir-se professionalment en
la tecnologia, sinó també per part del siste-
ma que genera massa documentació en la
relació entre metge i pacient, i per part dels
pacients i la societat en general, que influen-
ciats pels nous descobriments i no sempre
ben informats, exigeixen la màxima utilitza-
ció de recursos encara que aquesta no apor-
ti guanys marginals en salut a la seva
situació de malaltia.

El Dr. Jordi Colomer, per la seva banda, va
destacar que tot i els grans guanys en
salut que s’han aconseguit gràcies a la tec-
nologia, aquesta presenta dues amenaces
ja observables: reducció del nivell de rela-
ció entre professionals sanitaris i pacients,
i entre els propis professionals sanitaris; i
el sol·lapament d’activitats entre la tecno-
logia i el metge. 

Tots els participants van estar d’acord en
els guanys en salut de les noves tecnolo-
gies, i que el resultat en termes econòmics
ha estat divers segons els casos. Un cop
finalitzat l’acte tots el participants van
compartir opinions al voltant d’una copa
de cava. La pròxima trobada està prevista
per a gener-febrer del 2003.  

Ivan Planas
Economista

El Col·legi d’Economistes de Catalunya va
iniciar el curs acadèmic del FÒRUM D’E-
CONOMISTES EN MERCATS FINANCERS
el dia 23 d’octubre amb una trobada amb
el Sr. Salvador Alemany, conseller direc-
tor general d’ACESA Infraestructuras, SA
El tema tractat va ser “ACESA: Les opera-
cions de 2002. El procés de les decisions
i els factors externs”. 

La primera part de l’exposició del Sr. Sal-
vador Alemany va consistir en l’explicació
de les principals operacions realitzades
per ACESA l’any 2002 i que poden sinte-
titzar-se en cinc apartats:

• Consolidació de les posicions d’ACESA
en el sector d’autopistes a Catalunya.
En aquest sentit va destacar l’adquisició
del 40,3% d’AUCAT, les posicions a
AUTEMA (22,3%) i al Túnel del Cadí
(37,2%). Actuacions que representen 292
milions d’euros i una participació signifi-
cativa a totes les autopistes de Catalunya.

• Consolidació del lideratge d’ACESA a
Espanya.
El ponent va fer especial menció a l’ad-
quisició d’un 6% d’Iberpistas, a més de
l’2% que ja tenien, amb la posterior
OPA que els hi va donar el control del
98,4% de la Societat. I al possible acord
per la fusió amb AUREA, segon opera-
dor espanyol del sector.

• Progressió en el procés d’inversions i
aliances internacionals.

En aquest procés el nostre invitat va refe-
rir-se a l’encreuament de participacions i
consellers amb Brisa i Autostrade.

• Expansió en altres sectors:
Logística: Compra del 32% de CILSA.
Aparcaments: Compra del 100% de PARBLA.
Infraestructures audiovisuals: En curs de
realitzar una inversió aproximada de 400
milions d’euros a RETEVISION.

• Reestructuració.
Creació d’una Societat SERVIACESA per
millorar la qualitat i eficiència dels cos-
tos i filialització a una nova societat
“Autopistas II CESA” dels actius conces-
sionaris d’autopistes.

La segona part de l’exposició del Sr. Sal-
vador Alemany va fer referència al fet que
a partir d’una determinada política de
dimensió i creixement i unes línies
estratègiques, les accions concretes depe-
nen més de factors externs que de la pla-
nificació de la pròpia companyia. És a dir,
cal estar preparats per avaluar les cir-
cumstàncies canviants, derivades dels fac-
tors externs ja que aquests afecten
fortament el desenvolupament de les nos-
tres empreses. I va acabar senyalant que
l’èxit depèn més de la preparació genèri-
ca que de la planificació específica.

Montserrat Casanovas
Secretària de la Junta de Govern 

i presidenta del Fòrum Catedràtica 
d’Economia Financera
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22 d’octubre

Acte inaugural del curs acadèmic de la
Comissió Unió Europea amb la con-
ferència sobre Presència espanyola en el
Consell de la Unió Europea, a càrrec de
l’Excm. Sr. Luis de Guindos, secretari
d’Estat d’Economia. 

23 d’octubre

Dinar col·loqui sobre ACESA: les opera-
cions del 2002. El procés de les decisions i
els factors externs, amb la participació del
Sr. Salvador Alemany, conseller director
general d’ACESA Infraestructuras, SA. Acte
organitzat pel Fòrum Economistes en Mer-
cats Financers i coordinat per la Dra.
Montserrat Casanovas, secretària de la
Junta de Govern del Col·legi (més infor-
mació a l’apartat Ressenyes d’actes del
Col·legi, a la pàgina 58). 

29 d’octubre

Sessió temàtica sobre Criteris de l’Agència
Tributària en relació a la gestió de tributs,
a càrrec del Sr. Gonzalo García de Castro,
cap de la Dependència Regional de Ges-
tió Tributària de l’AEAT a Catalunya. 

Curs sobre L’execució pràctica del procés
d’auditoria. Un cas pràctic global, a càrrec
del Sr. Emilio García Ayuso, sotsdirector
de Control de Qualitat del Registre d’E-
conomistes Auditors (REA) d’Espanya,
organitzat per la seu del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya a Tarragona. 

Conferència sobre Els reptes de la Cimera
de Johannesburg a Catalunya, a càrrec del
Sr. Jordi Sala, director general de Planifica-
ció Ambiental, amb motiu de l’acte inaugu-
ral del curs acadèmic 2002-2003 de l’Aula
d’Economia Ambiental i del lliurament de
diplomes als alumnes del curs 2001-2002. 

4 de novembre

Jornada dels Economistes: Localització i
deslocalització d’empreses, sessió realitza-
da a la Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials de la Universitat de Girona. 

5 de novembre

Jornada dels Economistes: Economia i
esport, sessió realitzada a la Facultat de
Dret i Economia de la Universitat de Lleida. 

Jornada dels Economistes: La responsabili-
tat social de l’empresa, sessió realitzada a la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials de la Universitat Rovira i Virgili. 
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7 de novembre

Jornada dels Economistes 2002: Empreses
i empresaris del segle XXI, realitzada a
l’Hotel Fira Palace. 

Lliurament d’insígnies als col·legiats amb
25 anys de col·legiació, Sopar dels Econo-
mistes, en el marc de la Fontana de l’Ei-
xample, en el decurs del qual es va
celebrar l’acte oficial de nomenament de
Col·legiat de Mèrit al Sr.Josep Oliu, i es van
lliurar els premis Joan Sardà Dexeus de la
Revista Econòmica de Catalunya, a més
dels Premis de Reconeixement. Durant el
sopar també es van lliurar els premis de
tres caps de setmana a qualsevol hotel
d’Espanya, d’un equip complet de
gimnàstica i un bonus trimestral, un con-
junt de plata per a senyora, un bitllet a
Estocolm i una estada per a dues persones
al Balneari Vichy Catalán, per gentilesa
d’AC Hoteles, DIR, Ona Joia, Spanair i
Vichy Catalán, respectivament.

Primera jornada del X Congrés d’Auditoria
sobre La transparència de la informació
econòmica en el marc de la Reforma de la
Llei d’auditoria de comptes. La segona jor-
nada va tenir lloc el dia 8 de novembre. 

Sopar commemoratiu del XX aniversari de
creació del Registre d’Economistes Audi-
tors, en el marc del Sopar dels Economistes,
i lliurament de plaques commemoratives
d’economistes membres del REA que ho
són des de el seu origen. 

11 de novembre

Acte, organitzat per la Junta de Govern,
de Presentació de la Memòria Socioeconò-
mica de Barcelona 2001, a càrrec del Sr.
Ciriaco Hidalgo, president del Consell
Econòmic i Social de Barcelona, i del Sr.
Jordi Conejos, degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya. 

Seminari sobre Impost sobre successions i
donacions, a càrrec del Sr. Modesto Huer-
tas, cap d’Inspecció Tributària del Depar-
tament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, i del Sr. Arman-
do Fernández Panisello, inspector de Tri-
buts del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya.
Aquest seminari ha estat organitzat per la
seu del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya a Girona. 

12 de novembre

Sessió informal sobre Casos pràctics d’au-
ditoria. Principals debilitats que l’ICAC ha
trobat en les seves actuacions, organitzada
per la Secció del REA a Catalunya.

13 de novembre

Acte organitzar conjuntament pel Comis-
sió d’Economia de la Salut i el Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona amb la
col·laboració del CatSalut Servei Català
de la Salut, sobre L’impacte de les noves
tecnologies mèdiques: impactes en salut,
impactes econòmics, a càrrec del Sr.
Jaume Puig, economista professor de la
Facultat d’Econòmiques de la Universitat
Pompeu Fabra, i que va comptar amb les
intervencions del Sr. Jordi Colomer,
gerent de la Vall d’Hebron, i del Dr.
Jaume Roigé, representant del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona (més
informació a l’apartat Ressenyes d’actes
del Col·legi, pàgina 57).

14 de novembre

Tertúlia sobre Gestió del coneixement i
presa de decisions, organitzada pel Grup
de Treball d’Economia del Coneixement i
que va anar a càrrec del Sr. Juanjo Rodrí-
guez, d’Xpertia.

Sessió sobre Informes d’auditoria, a càrrec
del Sr. Agustín Checa, economista auditor
de BDO Audiberia, organitzada per la seu
del Col·legi d’Economistes de Catalunya a
Tarragona. 
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19 de novembre

Sessió temàtica sobre La responsabilitat
de l’assessor fiscal en la seva actuació pro-
fessional, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr.
Andrés Sánchez Pedroche, professor de
Dret financer i tributari de la Universitat
de València. 

Conferència sobre Principis i normes
deontològiques dels col·legis professio-
nals i sortides professionals, a càrrec del
Sr. Antoni Argandoña, president del
CNEP, i del Sr. Narcís Bellmàs, membre
de la Junta del Col·legi d’Economistes
de Catalunya i representant del TAP i
del CNEP a Girona, en el marc del cicle
de conferències sobre Inserció laboral
dels diplomats i llicenciats de la Facul-
tat de Ciències Econòmiques i Empresa-
rials de Girona.

20 de novembre

Conferència sobre La nova Llei financera:
valoració des de Catalunya, organitzada
per la Comissió d’Economia Financera, a
càrrec de la Sra. Maite Costa, diputada al
Congrés-PSC, del Sr. Agustí Colom, coor-
dinador de Programa IC-Verds, del Sr.
Alfons García, secretari d’Economia i Tre-
ball d’ERC, del Sr. Pedro Lecuona, notari,
agent de canvi i borsa i secretari de Polí-
tica Econòmica del PPC, i del Sr. Josep
Sánchez Llibre, diputat al Congrés CiU. 

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

– Llibre de ponències de la Jornada dels Economistes.
– Documentació aportada pel Sr. Jaume Puig, amb motiu de la conferència sobre

L’impacte de les noves tecnologies mèdiques: impactes en salut, impactes econòmics,
del passat 13 de novembre organitzada per la Comissió d’Economia de la Salut.

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

21 de novembre

Sessió sobre Novetats en la normativa d’au-
ditoria i control de qualitat, a càrrec de la
Sra. Cristina Gil, economista auditora sòcia
de Fisges Auditors SL i membre del Comitè
de Pràctica Professional del REA, del Sr.
Carles Puig de Travy, economista auditor
soci de Horwath PML Auditores SL i vocal
de la Comissió d’Auditoria de l’ICAC, orga-
nitzada per la seu del col·legi d’Economis-
tes de Catalunya a Tarragona.



Fundamentos de 
la dirección estratégica
Autors: Jeffrey S. Harrison

Caron H. St. John

Editorial: Thomson

Fundamentos de la
dirección estratégica
trata los temas cen-
trales y de actuali-
dad en este campo
de forma concisa y
directa, sin compro-
meter por ello el
aprendizaje. Con
menos de doscien-
tas páginas y tan

sólo ocho capítulos, fluye ágilmente y
con buen ritmo. A pesar de su tamaño (la
mitad de los textos estándares), Funda-
mentos abarca todos los puntos básicos
de la dirección estratégica, incluyendo
tanto las teorías clásicas como las moder-
nas; se nutre de las contribuciones de los
mayores expertos en la materia y relacio-
na todas sus presentaciones con debates,
perspectivas y ejemplos de los más actua-
les. Esta obra le ofrece la estrategia en
estado puro, al tiempo que le da la posi-
bilidad de crear un curso de acuerdo con
sus preferencias específicas: podrá añadir
lecturas de su elección, hacer simulacros,
seleccionar los casos que desee, propo-
ner nuevos e interesantes ejercicios; en
definitiva, adaptar el curso de manera
que se ajuste a su estilo de enseñanza y a
sus objetivos.

Novetats CISSPRAXIS

Guía del Impuesto
sobre el Valor Añadido
Autor: José Manuel Cabrera Fernández

Esta nueva edición
viene motivada por
las numerosas modi-
ficaciones que ha
sufrido el Impuesto
sobre el Valor Añadi-
do. Recoge por lo
tanto todas las nove-
dades producidas en
este Impuesto duran-

te el último año y medio que, como ya es
habitual cuando se habla del I.V.A., son
muchas.

Cabe destacar el carácter práctico con el
que José Manuel Cabrera, autor de la
obra, complementa sus exposiciones teó-
ricas. Todas ellas van acompañadas de
ejemplos que facilitan la comprensión de
la materia. La obra está estructurada en 11
capítulos, el último de los cuáles está
dedicado a la resolución, sobre los mode-
los de declaración, de dos supuestos
prácticos, uno de carácter general y otro
dedicado al registro y liquidación de ope-
raciones intracomunitarias.

Mención destacada merece el anexo nor-
mativo, en el que se recoge en primer
lugar un cuadro-resumen de las modifica-
ciones que se han ido produciendo en la
Ley y el Reglamento del Impuesto, indi-
cándose en cada caso la norma modifica-
dora y la vigencia de la misma; y en
segundo lugar, el texto integrado de la
Ley 37/1993, del Impuesto sobre el Valor
Añadido y el Real Decreto 1624/1992, por
el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto. 

En definitiva, una nueva edición que, con
la garantía de consulta que CISS siempre
ofrece, cubre las necesidades de informa-
ción de los profesionales que se ven obli-
gados a trabajar en el ámbito de este
impuesto.

GUÍA DEL I.V.A. de CISS (Hecho imponi-
ble; Exenciones interiores; Sujeto pasivo,
devengo y repercusión; Base imponible y
tipos de gravamen; Cuotas deducibles;
Las declaraciones-liquidaciones en el IVA;
Operaciones intracomunitarias; El comer-
cio exterior Importaciones y exportacio-
nes; Los regímenes especiales del IVA;
Obligaciones formales del IVA; Supuestos
prácticos; Anexo Normativo).

Cierre fiscal y contable
ejercicio 2002

Autor: Ignacio Becerra Guibert

El anuncio del Go-
bierno de efectuar
cambios en la ley del
Impuesto sobre Socie-
dades durante el año
2002 se ha materiali-
zado en una profunda
reforma que afecta
ya a los períodos
impositivos iniciados

a partir del 1 de enero de 2002. Nada
menos que 56 artículos de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades han visto
modificada su redacción o han sido crea-
dos “ex novo”.

Esta obra, además de recoger todas las
novedades producidas hasta la fecha de
cierre de la edición (octubre de 2002),
incluye numerosos ejemplos y casos prác-
ticos. De este modo, la nueva edición de
“El Cierre Fiscal y Contable. Ejercicio
2002” se convierte en la mejor ayuda
existente en el mercado para que, con
facilidad y seguridad, determine el resul-
tado contable al cierre del ejercicio.

Además, el libro está enriquecido con
numerosos ejemplos y casos prácticos,
notas a pie de página que amplían la
información, y tanto las últimas sentencias
de los Tribunales como las contestaciones
a consultas de la DGT y del ICAC. Y su
autor, Ignacio Becerra Guibert, ha tenido
el acierto de incluir una práctica plantilla
de trabajo de gran utilidad para determi-
nar, paso a paso, el cálculo del impuesto. 
En definitiva, una obra imprescindible
para quiénes deseen disponer de las últi-
mas modificaciones legales sobre deduc-
ciones, nueva doctrina del ICAC,
regímenes especiales, gestión tributaria,
plazos...
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AC DOS GESTORA, SL

ARTE Y TECNOLOGIA MARTINEZ Y ASOCIADOS, SL

ASSET

AUTO SAENZ, SA

BASE PROFESIONAL SERVEIS, SL

BITCOM, SA

CAIXA TARRAGONA

CARS BARCELONA, SA

CENTRUM SOLUTIONUM

CLINICA BAVIERA

COMINTER PAPER, SA

CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA

EAOBC

EDITE, SA (APTECH ESPAÑA)

EDITORIAL CISSPRAXIS, SA

FIDE FISCAL, SL

FINANCIAL & TAX, EDICIONES, SL

FUNDACIO BOSCH I GIMPERA

FUNDACIO POLITECNICA DE CATALUNYA

GIPISA

HYBASA AUTOS, SA

IBERCARRERA, SA

INSTITUT D’EDUCACIO CONTINUA

LIBERTY INSURANCE GROUP, CIA SEGUROS 

Y REASEGUROS

LLOYD’S REGISTER

MASTERNOU, SA

MEDIA PLANING, SA

MOGADEALER, SA

MOGAUTO, SA

PUBLICIDAD Y COMUNICACION ARITZA MADRID

TAX FRANQUICIA

TBWA ESPAÑA, SA

TGD - TARRAGONA DISSENY

THOMSON PARANINFO

TOYOTA - MASTERTRAC, SA

WOLTERS KLUWE ESPAÑA, SA (A3 SOFTWARE)

LInformatiu de lEconomista 
desitja Bon Nadal i Feli Any Nou

als lectors i als anunciants

Tauler d'anuncis
Es lloguen dos despatxos a la Pl. Urquinaona, 

de 10 y 20 m2, condicionats amb tots els serveis, 
finca reformada, ascensors, porteria, despeses a compartir, 

possible col·laboració. 
Preu a convenir.

Interessats: 93 302 27 73

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 aquesta secció”


