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mitjan del mes de juliol cada any té lloc la Junta de Govern ampliada amb els vicepresidents de les diver-
ses Comissions de Treball, amb representants del Comitè de Normativa i Ètica Professional i de la Revista Econòmica
de Catalunya, és a dir amb molts d’aquells col·legiats que col·laboren activament amb el nostre Col·legi. Aquesta reu-
nió té per finalitat, per un costat fer un repàs del funcionament i de les activitats organitzades pel col·legi en el curs
acadèmic que tot just finalitza, així com donar a conèixer i debatre les pautes i les principals línies d’acció que la
Junta de Govern es planteja per al nou curs acadèmic. Enguany i com a novetat aquesta reunió s’ha celebrat a la seu
del Col·legi d'Economistes de Catalunya a Girona fet que va permetre que, un cop finalitzada la reunió de la Junta,
s’organitzés una trobada entre els col·legiats adscrits a la seu de Girona i els membres de la Junta de Govern i els vice-
presidents de les comissions de treball assistents a la reunió.

Per aquest curs acadèmic que tot just s’inicia, la Junta de Govern vol potenciar i consolidar algunes de les línies d’actuació
que ja han estat present altres anys, però sobretot vol incrementar la base de col·legiats mitjançant la realització d’accions
prop dels recent llicenciats, ja sigui mitjançant accions comercials o dissenyant productes i serveis que els puguin ser d’interès.

Dins les línies d’actuació que s’iniciaren en anteriors anys, la  Junta de Govern vol continuar potenciant l’ús, per part
dels col·legiats i de les diverses Comissions de Treball, de les noves tecnologies de la informació, mitjançant la pro-
moció dels serveis que dins del projecte “un Col·legi sense papers” s’han ofert enguany i l’ús per part de les Comis-
sions de Treball de les possibilitats de contacte, intercanvi d’informació i d’opinions que les noves tecnologies i
concretament l’aplicació “Xarxa d’Economistes” permeten. 

En segon lloc, continuar amb la realització d’accions que tendeixen a potenciant la imatge, el prestigi de la marca
Economista i de la presència dels economistes en la societat. En aquest sentit la Jornada dels Economistes, les enques-
tes “Situació Econòmica”, les diverses notes d’opinió que anualment realitza el col·legi i el proper Índex d’Expecta-
tives Borsàries dels Economistes, que estem estudiant de posar en marxa, van en aquesta direcció.

Finalment continuar treballant per què el nostre Col·legi sigui cada cop més una bona organització de serveis. Ja
siguin serveis financers, d’assegurances, serveis d’assessorament professional (jurídic, fiscal i de comptabilitat i audi-
toria), serveis professionals com el Torn d’Actuació Professional i el Registre de Societats de Professionals del Col·legi
d'Economistes de Catalunya, ....

La formació continuada és un dels pilars dels serveis que comentava abans, ja que tots els professionals necessitem
cada cop més està constantment formats per tal de continuar essent competitius i poder desenvolupar la nostra acti-
vitat amb les majors garanties possibles.

L’Aula d’Economia que és l’òrgan del Col·legi d'Economistes de Catalunya encarregat d’oferir la formació continua-
da i especialitzada als col·legiats, entesa aquesta com una política de qualificació dels seus membres, està cada cop
millor posicionada i plenament consolidada com a servei de formació als col·legiats i centre de formació de prestigi i
de qualitat en temes econòmics i de gestió empresarial, com així ens indica les dades aconseguides en el darrer curs
acadèmic, 2.514hores de formació i amb l’assistència de prop de 2600 professionals

El proper 6 de novembre, com ja saps, tindrà lloc la 8a edició de la Jornada dels Economistes, que enguany
tindrà com a lema “La nova Europa en l’Economia Mundial”. Al voltant d’aquesta Jornada el Col·legi organitza tot
un seguit d’esdeveniments per tal de complementar els temes de contingut tècnic amb activitats més lúdiques per tal
de convertir-la en el dia dels economistes catalans. Així, el mateix dia s’organitza el Sopar dels economistes, on s’ho-
menatgen als col·legiats que fa 25 anys que ho són, es lliuren els premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmi-
ca de Catalunya del Col·legi d'Economistes de Catalunya, es lliuren els guardons dels Premis de Reconeixement
i se celebren l’acte de nomenament de Col·legiats d’Honor i de Mèrit.

Com cada any l’Informatiu de l’Economista del mes de setembre es destina, principalment, a diversos aspectes relacionats
amb la formació dels professionals, dins de l’apartat l’Interès més alt, i a fer un recordatori de quines són i que fan les
diverses comissions i grups de treball del nostre Col·legi. A més, en aquest número de l’Informatiu es recullen les propostes
dels partits polítics, amb representació parlamentària a una sèrie de preguntes que responen a les inquietuds més impor-
tants del nostre col·lectiu, així com un article, elaborat per la Secretaria Econòmica, que pretén resumir les aportacions i
destacar les coincidències i les divergències d’aquestes propostes respecte al document que fa un any i mig va elaborar el
Col·legi titulat “Un nou model de futur per a Catalunya. Reflexions i propostes del Col·legi d’Economistes de Catalunya”.

Finalment informar-vos que, en el mes de juliol es va celebrar una reunió del Club de Conjuntura, que habitualment
té lloc cada sis mesos. Entre les conclusions d’aquest acte m’agradaria destacar per la seva importància tres. En primer
lloc, que actualment es palesa una lenta recuperació de l’economia en termes generals. Segon, que es manté un baix
creixement a Espanya i a Catalunya, en un marc europeu en el que el panorama és encara pitjor. I, per últim que les
incerteses segueixen sent presents entre els agents econòmics, i poden continuar entre nosaltres a curt i mitjà termini.
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L’economista és, probablement, –junta-
ment amb els diversos tipus de titulats en
enginyeria–, el titulat universitari que sol
ocupar càrrecs i/o fer activitats professio-
nals més diverses, especialment quan la
seva professió la desenvolupa dins d’una
institució o organització empresarial. 

Aquesta diversitat d’activitats professionals
és un element fonamental a l’hora de
compendre el paper que la formació con-
tinua representa per a la professió d’eco-
nomista. En qualsevol cas, és interessant
visualitzar les diferències que existeixen
entre la formació continua que requereix
l’economista nou i l’adequada per a l’eco-
nomista amb experiència.

Malgrat la positiva evolució que han pre-
sentat en els darrers anys els plans d’es-
tudis de les diverses universitats en què
es cursen estudis d’economia i/o admi-
nistració d’empreses, encara el pes emi-
nentment teòric d’aquests provoca que el
recén titulat requerixi un aprenentatge
específic a l’hora d’iniciar les seves pri-
meres passes en l’entorn professional o
laboral. 

Per al recén titulat, per tant, fer cursos,
postgraus o mestratges específics sobre
l’àrea d’activitat que començarà a desenvo-
lupar i, també assistir a formació especialit-
zada impartida per l’empresa que l’acull i la
pròpia que representa el desenvolupament
en el lloc de treball (formació on the job)
són elements clau per poder desenvolupar
amb velocitat i seguretat tot el seu poten-
cial com economista. 

El jove economista ha de ser conscient
d’aquesta necessitat, especialment relle-
vant a l’inici de la seva carrera professional,
ja que iniciarà un nou procés formatiu
de característiques diferents a l’ensen-
yança reglada universitària, en el qual
podrà entrenar-se en els coneixements i
habilitats més propers a la seva necessi-
tat diària. 

Però no només el nou economista reque-
reix la formació continua. Quants econo-
mistes que ocupen tot tipus de càrrecs en
empreses i institucions porten anys sense
assistir a un seminari, o sense assistir a una
conferència, en resum, sense fer una sola
activitat de formació continua? Per desgrà-
cia, és innecessari donar resposta a aques-
ta pregunta. Tots coneixem la resposta.

Amb tot i, paradoxalment, ens trobem
davant d’una professió amb una enorme
necessitat de reciclatge i de formació. Tant
des de la pràctica lliure de la professió
d’economista com des del divers paper
que els economistes solen jugar dins de
les organitzacions empresarials, la veloci-
tat a què l’entorn es modifica i planteja
nous escenaris és enorme. Aquesta veloç
i imparable modificació de l’entorn, entre
altres elements, fa de la nostra professió
que ha de romandre frenèticament engan-
xada a l’evolució i a l’actualitat.

La formació continua –sempre en referèn-
cia, lògicament, a una formació continua
de qualitat, que identifiqui els punts clau
de l’evolució de l’entorn, de la realitat
social i de la legislació alhora que busqui
una visió pràctica i executiva–, és absolu-
tament essencial per què l’economista,
sigui quin sigui el seu tipus d’exercici,
pugui prestar el servei social per al qual
està concebuda la seva professió. 

Aprofundint més en aquest escenari,
molts economistes exerceixen la seva
activitat com a gestors empresarials amb
importants responsabilitats sobre equips
humans. Aquesta part tan crítica de la
gestió, aquesta necessària optimització
del capital humà i de les relacions amb
les persones del nostre equip, aquesta
funció per a la qual cap carrera univer-
sitària i, m’atreviria a dir, pocs programes
de postgrau, són capaços de preparar-
nos, és l’element central en les com-
petències que ha de tenir qualsevol
gestor per exercir amb èxit el seu paper
en qualsevol organització.

També la formació continua ha de jugar un
paper a l’hora d’aconseguir que els nostres
economistes no només siguin excel·lents
tècnics sinó, i probablement més impor-
tant, siguin executius que sàpiguen treure
rendiment del seu paper com a conduc-
tors d’equips alhora que porten a terme
aquesta tasca amb ètica, responsabilitat i
equanimitat. En aquest sentit és d’una
importància creixent que els programes
de formació continua en manegement
que més s’apreciïn –tant en oferta oberta
com els que es dissenyen in-company
per empreses específiques– tinguin un
pes important en elements relacionats
amb la gestió del factor humà, les habili-
tats directives i la responsabilitat social
corporativa.

Per acabar, un aspecte molt important en
les carcterístiques que ha de tenir la for-
mació continua –sigui del tipus que sigui–
en l’economista és la practicitat. Un pro-
grama de formació continua ha de ser
capaç no només d’obrir-nos a noves
idees, conceptes, habilitats o mètodes d’o-
perar, sinó de fer-ho d’una manera
pragmàtica i dotant-nos d’eines que ens
permeten una aplicació tan immediata
com sigui possible d’allò après en el nos-
tre entorn professional. Qualsevol progra-
ma que no aconsegueixi aquest segon
objectiu d’aportar-nos eines d’aplicació,
estarà més proper al concepte –interes-
sant, sens dubte– de la divulgació
intel·lectual que al de la formació contina
pròpiament dita.

Marcos Eguiguren Huerta
Economista

Soci-drector gneral grupoNetwork
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Abans de nombrar les necessitats de formació
dels directors financers, m’agradaria dir que
la descripció del lloc de treball d’aquesta fun-
ció pot ser força diferent en el cas d’una PIME
o en el cas d’una multinacional, cosa que fa
necessari un perfil de competències diferent
segons el tipus d’empresa de què estiguem
parlant. Atès que el número d’empreses mit-
janes supera en molt al de les multinacionals
segons les estadístiques, em centraré en les
necessitats de formació del director financer
d’una empresa de grandària mitjana a partir
de la descripció dels seus objectius, tasques
i activitats professionals a desenvolupar, i a
més a més aquest, és el meu cas.
Els objectius del director financer solen ser
amples, però els podríem reduir a un deno-
minador comú, aconseguir crear valor a
l’empresa i per als accionistes. Aquesta cre-
ació de valor implica un desplegament de
tasques ample i divers, però crec que també
podríem resumir-lo en tres grans àrees:
1. Millora del Rendiment Econòmic

(RE=BAIT/AT)
2. Optimització de la gestió del circulant

(Reduir i gestionar les necessitats ope-
ratives de fons, que es coneix amb el
nom de Cash-Management)

3. Optimització del cost financer de l’em-
presa i dels productes financers a utilitzar.

Si fem referència a la primera àrea d’ac-
tuació, per poder millorar l’RE veiem que
el director financer haurà de treballar tant
el numerador com el denominador, és a
dir, el BAIT i l’AT. En aquest cas estem par-
lant d’aspectes econòmics, és a dir, tindrà
com a eines i mecanismes a utilitzar:
– En l’àmbit de comptabilitat financera:

– Anàlisi dels estats financers (balanç i
compte d’explotació)

– Anàlisi mitjançant la utilització de ràtios
(econòmics, financers i mixtos)

– Anàlisi de l’apalancament financer de
la companyia

– En l’àmbit de comptabilitat de gestió
(analítica):
– Anàlisi i sistema de costos per als pro-

ductes i serveis oferts
– Gestió de pressupostos
– Gestió d’inversions
– Aplicació i posada en funcionament de

models de gestió de la qualitat total,
com per exemple: EFQM o bé QFD.

Parlant de la segona àrea, la gestió de cir-
culant i la seva millora implica conèixer i
aplicar en l’empresa aquelles polítiques
financeres del circulant que millor s’adap-
tin a l’estratègia i necessitats de l’empresa.
Per política entenem la manera en què es
desenvolupa una activitat o procés en la
nostra empresa. Estem fent referència a:
– Política de tresoreria (pressupost, nego-

ciació bancària, moviment de fons, con-
dicions bancàries, risc de tipus d’interès,
risc de tipus de canvi, etc.)

– Política de cobrament (terminis, mig
cobrament, risc, insolvències, ajorna-
ments, pagament immediat, qualitat del
deute, divises, etc.)

–Política d’stocks (pel que fa a matèries pri-
meres, productes en curs i productes acabats)

– Política de pagaments (termini, mitjà,
ajornaments, pagament immediat, etc.)

– Política finançament a curt termini (enti-
tats financeres, productes financers, divi-
ses de finançament, etc.)

En la tercera àrea d’actuació la tasca es cen-
tra bàsicament en les tècniques de nego-
ciació amb les entitats financeres bé fet de
forma personal, bé donant suport al tresorer.
És molt important que l’empresa disposi de
la informació necessària per poder negociar
amb els bancs. Dins d’aquesta àrea també
vull esmentar la importància de conèixer i
saber com accedir als finançaments privili-
giats (entès com finançament a cost inferior
a l’euribor) que estan a disposició de les
empreses, ja sigui per a desenvolupament de
projectes de I+R+I o bé per augment de
capacitat, ja sigui per internacionalització ja
sigui per inversió en altres àrees de negoci.
De la mateixa manera que el finançament
privilegiat és també molt important de cara a
reduir el cost financer saber i conèixer com
accedir a les subvencions existents a què
pugui tenir accés l’empresa.

Totes les activitats descrites anteriorment
impliquen per al seu desenvolupament un
nivell de coneixements adequat, i és on la
formació apareix com el vehicle adequat i
mitjançant el que el directiu desenvolupa
les seves habilitats i competències que jun-
tament amb la pràctica diària permetran
assolir les fites del seu treball amb èxit.

Hi ha altres activitats, potser processos
que en ocasions també recauen en el
director financer, i que podríem classificar
com més generals, i que potser algun
d’ells com més estratègics. Aquestes acti-
vitats podrien ser:
– Assistència i suport al director general
– Assistència i suport a l’administrador o

consell d’administració
– Representació de l’empresa en actes

socials i conferències
– Anàlisi de finançaments a llarg terminis
– Gestió del risc de tots els actius, esmen-

tant entre altres assegurances:
– Assegurança de responsabilitat civil
– Assegurança a tot risc industrial
– Assegurança de pèrdua de beneficis
– Assegurança de transport de mercade-

ries i equipatges
– Assegurances de vida i accidents usats

per l’empresa
– Assegurança de caució (assegurant els

imports dels comptes a cobrar)
– Assegurança de responsabilitat dels

directius

Per tot això, els coneixements i habilitats
professionals del director financer són
amples i generals i com s’ha comentat
dependran en una part molt important de la
seva descripció de lloc de treball. La forma-
ció en les matèries professionals és impor-
tant, però també és imprescindible sota el
meu punt de vista adquirir coneixements
en la gestió dels RH, ja que si és bàsic saber
que cal fer en una empresa des del punt de
vista financer, allò que és molt cert és que
qui posarà en pràctica la majoria de les
polítiques i en la majoria de les ocasions
seran altres persones, bé del departament
financer, bé d’altres departaments de l’em-
presa. No es tracta només de saber i de fer,
es tracta de saber i fer que els altres facin
allò que creiem que és correcte i necessari
per assolir la creació de valor, cosa que
implica conèixer i practicar una gestió ade-
quada amb els companys i col·laboradors i
la resta de persones de l’organització.

Tota aquesta gran formació en coneixe-
ments, i els cursos del Col·legi de Economis-
tes de Catalunya són un clar exemple d’això,
té en el cas dels directors financers un avan-
tatge, i és que el retorn d’aquesta està molt
ràpid, ja que en finances no han de passar
un o dos anys per veure si la “caixa” millora
o no millora, en pocs mesos veus les conse-
qüències de les decisions. Per això estic con-
vençut de la practicitat de la formació
financera, no només per a la gent de finan-
ces, no només per als directors financers,
sinó també per a la gent que d’una forma o
una altra tenen relació amb les finances
d’una companyia, i per cert…compte és una
formació que “enganxa”.

José Miguel Vilalta Beltri
Economista 
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Tots els economistes, tenim molt clar que
la nostra professió, necessita d’una forma-
ció continuada i de qualitat, entre altres
raons, per l’amplitud de camps que abas-
tem, per la constant evolució de la ciència
econòmica i el comportament humà i per
dinàmica de canvi constant de la normati-
va que ens rodeja. Si a més som auditors,
tenim per raó de la nostra especialitat més
responsabilitat, si és possible, per la trans-
cendència pública del nostre treball, ja que
sobre la base d’aquest, entre d’altres factors,
diversitat d’agents econòmics: entitats,
inversors, organismes públics, accionistes,
empreses, etc., prendre decisions perma-
nentment, això comporta que la nostra
actualització professional, sigui encara
més gran si es possible que la resta dels
nostres companys.

No obstant això, no hem de sentir-nos
amb més incidència social que altres pro-
fessionals, metges, arquitectes, enginyers,
advocats, notaris, regristradors, etc., però
si que hi ha una realitat, i és que no exis-
teix cap a la qual se li exigeixi de forma
obligatòria la formació continuada com a
nosaltres, amb sancions de fins a 6.000 e.
Arribats en aquest punt, ens cal fer les
corresponents reflexions sobre el camí fet
fins ara i l’esdevenidor del nostre futur.

És sabut, que la nostra corporació (REA)
des de la seva constitució, juntament als
col·legis, ha estat contraria a la formació
obligatòria, si partidària de la formació
continuada i voluntària, en funció de les
necessitats que cada professional estimi
convenient, per ofertar els seus serveis
amb un alt nivell professional, per això va
ser la primera que va formar a economis-
tes per a la professió de l’auditoria, mit-
jançant els corresponents cursos d’espe-
cialització que van ser impartits pels
col·legis d’economistes de tota la geogra-
fia espanyola, en col·laboració amb pro-
fessionals de l’auditoria amb provada
experiència. Aquesta política va ser ope-
rativa fins que es va promulgar la Llei
d’Auditoria i l’oportú reglament, mit-
jançant el qual, es va afavorir de forma
clara els cursos d’accés organitzats per les
universitats i en clara descompensació a

favor d’aquests a costa dels cursos orga-
nitzats pels col·legis d’economistes. Aquest
fet ha obligat que els cursos organitzats
pels col·legis d’economistes per a l’accés
al ROAC es facin tots amb la col·laboració
d’alguna universitat. 

El REA, desde la seva constitució i a tra-
vés del Comitè de Formació ha ofert i
impartit tots els anys, bé directament als
seus membres o en col·laboració amb els
col·legis, una oferta suficientment ampla
de cursos, seminaris i jornades tècniques
a més dels corresponents congressos, a fi
i efecte que la formació dels seus mem-
bres sigui sempre actual i amb un alt
nivell de qualitat, objectiu que com a cor-
poració sempre ha primat.

Com tots coneixem, la Llei Financera, ha
introduït entre altres canvis en la Llei d’Au-
ditoria, el de la Formació obligatòria i con-
tinuada. L’esborrany del Reglament, que ha
estat proposat per l’ICAC a les corporacions,
proposa 120 hores de formació en un perí-
ode de 3 anys, el REA considera excessiva
aquesta càrrega horària obligatòria i ha pro-
posat 90 hores per al mateix període de
temps, això no vol dir que els economistes
membres d’aquesta corporació, un cop
acomplit el temps proposat de formació
ja es puguin considerar actualitzats profes-
sionalment, únicament vol dir que complim
amb la legalitat vigent, no que estiguem
millor formats, ja que l’esperit de la nova
Llei pretén igualar la premissa que a més
d’estar actualitzat en la professió cal sem-
blar formalment estar actualitzat.

El Comitè de Formació, va publicar el
juny, el Pla de formació d’auditors mem-
bres del REA, en què es contemplen els
objectius i l’abast, les característiques del
pla, la seva organització, estructura, la
normativa d’aplicació i l’enunciat temàtic
de cursos, seminaris i jornades. Aquesta
informació no ha de crear la falsa apa-
rença que la nostra corporació ha posat
aquest Pla en funcionament a partir de la
publicació de Llei financera, ja que com
hem exposat amb anterioritat, són molts
els exercicis que s’han publicat i executat
de forma ininterrompuda, en la seu cen-

tral, en els col·legis i en les seccions REA.
Per tant hem de mirar el nostre futur pro-
fessional sota la mateixa perspectiva de
formació continuada que com a col·lectiu
professional ens vam constituir, amb l’úni-
ca diferència, que a partir de la publicació
del nou reglament, necessitarem d’una
burocràcia que fins ara no era necessària. 

Juan Jesús Vicente Amorós
President del Comitè de Formació 

(en funcions)
Registre d’Economistas Auditors

Funcions i qualificació
professional 
de l’administrador
concursal davant 
la nova Llei Concursal 
L’actuació de l’administrador concursal (en
endevant AC), que és regulada per prime-
ra vegada dins del marc concursal tot i que
ja existia i continua vigent en la llei, se cir-
cumscriu tant a l’àmbit deutor comú com
al del deutor empresari individual o social.
Per tant la seva funció està relacionada
tant amb el control com amb l’administra-
ció patrimonial d’ambdós deutors (vetllar
pel patrimoni o la massa activa).

La llei concursal, en el cas de les empre-
ses, preveu que puguin suspendre’s les
facultats d’administració i disposició del
deutor essent substituït per l’AC, tant a
instàncies del jutge com de la pròpia AC;
i tant si el concurs és necessari com si és
voluntari. 

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

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

La Llei entra en certes contradiccions quan
es refereix a l’AC en els 55 articles en què
ho fa. Així, en l’article 35 diu que “Els
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administradors concursals i els auxiliars
delegats desenvoluparan el seu càrrec
amb la diligència d’un ordenat administra-
dor (aquí es canvia la paraula empresari,
que apareix en l’article 127 de la Llei de
Societats Anònimes, per la d’administra-
dor) i un representant lleial”. S’intueix que
la Llei intenta que la funció de l’adminis-
trador judicial, quan transcendeixi a la sim-
ple intervenció judicial, sigui executiva
(substitució del gerent més que de l’admi-
nistrador) pel que fa a les decisions més
peremptòries sobre la base de la hipòtesi
que l’administrador judicial actuarà per un
termini molt breu. Per tant, no es planteja
que l’AC faci decisions estratègiques com
són: augmentar el valor de l’empresa, el
seu rendiment i orientar-la a mig i llarg ter-
mini. En definitiva, viabilitzar l’empresa.

Però només de la lectura de la Llei es
determinen uns terminis legals del con-
curs d’uns 170 dies fins a la presentació
de l’informe per part de l’AC si no hi ha
demores derivades de l’Administració de
Justícia. A partir d’aquest punt encara cal
presentar la proposta de conveni, convo-
car la junta de creditors i procedir a l’a-
provació o desaprovació.

I entre les contradiccions que hem
comentat trobem que la Llei preveu que,
en les propostes de conveni, cal presentar
un pla de viabilitat quan per atendre l’a-
compliment d’aquest calgui comptar amb
els recursos que generi la continuació de
l’activitat. Aquest pla ha de contemplar els
recursos necessaris, els mitjans i les con-
dicions de la seva obtenció i, si escau, els
compromisos dels tercers. En aquest cas
la Llei, sense explicitar-ho, es refereix tant
a un pla de reestructuració lligat als diver-
sos nivells de la crisi de les empreses com
també a una veritable reconducció. Per
això que no ens sembla adequat d’una
banda dir que l’AC farà pràcticament una
actuació de xoc o de curt termini (pla
d’urgència o de reestructuració) i d’altra
banda parlar de la necessitat d’elaboració
d’un pla (que tant pot presentar el deutor
com la pròpia AC però, en qualsevol cas,
sempre revisat per ella) que és de mig i
llarg termini (pla estratègic de reconduc-
ció); i l’aprovació del qual per part dels
creditors i dels treballadors pot estar con-
dicionada a la direcció continuada per
part de l’administrador judicial, com és
pot esperar en molts casos, mentres no
s’hagi complert el conveni. I serà reacció
habitual dels tercers, per continuar con-
fiant i arriscant en l’empresa deutora, que
l’AC garanteixi, tant des d’un punt de vista
ètic com professional, el pla presentat mit-
jançant la seva posada en funcionament i
continuïtat fins a la seva finalització. Per
això que si allò que es persegueix és la
continuïtat de l’empresa, s’haurà de dotar
a l’AC d’un contingut clarament lligat a la

reconducció d’empreses així com de la
preparació professional adequada.

En quan a aquesta formació professional
de l’AC la Llei només exposa que ha de
tenir una experiència de, almenys, cinc
anys d’exercici efectiu. I entre la formació
acadèmica esmenta que pot ser auditor
de comptes, economista, titulat mercantil
col·legiat o advocat. Una altra vegada es
nota la indefinició existent sobre la funció
de l’AC. Ja que una empresa no es dirigeix
amb una formació basada en coneixe-
ments d’auditoria. Pot intervenir-se però
no administrar-se.

A efectes aclaridors i comparatius podem
comentar que en la legislació francesa
sobre reconducció d’empreses (“Redresse-
ment et liquidation judiciaires”) s’exposa
que la funció de l’administrador judicial
ha de ser la de determinar la viabilitat de
l’empresa en funció de les possibilitats
internes, de l’estat del mercat i dels mit-
jans financers disponibles. Per exercir
aquesta funció l’administrador judicial ha
de ser titulat superior en ciències econò-
miques o de gestió i ha de fer els cursos
d’especialització necessaris i un stage de
tres anys a les ordres d’un administrador
judicial expert. L’esquema francès aclareix
el paper de l’administració de manera
molt més logica que en el cas espanyol.

La Llei present no opta per aquesta termi-
nologia sinó per la veu concurs, l’objectiu
de la qual està més proper a l’intent de
resolució de litigis entre tercers que al de
recuperació de l’empresa. No obstant en
l’articulat, com ja hem exposat, es fan
aproximacions constants a la continuïtat
definint, encara que de forma contradictò-
ria, al professional que ha d’intervenir i la
seva actuació lligada tant a les facultats
expressades en l’auto de declaració del
concurs com a les pròpies de l’administra-
ció de l’empresa.

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

Per tot l’esmentat caldrà estar a l’aguait de
les anàlisis que es vaigin fent de la Llei,
per part dels diferents professionals, des
d’ara fins a la seva aplicació l’1 de setem-
bre de 2004. Pero és clar que aquesta és
una activitat profesional complexa i que
requerirà de la preparació adient i del
recolzament del Consejo General de Eco-
nomistas de España, del Registro de Eco-
nomistas Forenses (REFOR) i del propi
Col·legi a fi de desenvolupar les normes
tècniques necessàries per exercir aquesta
especialitat. Lligat amb això l’Aula d’Eco-
nomia del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, coordinadament amb el REFOR
està preparant la formació necessària per
tal que a la data d’entrada en vigor de la
nova Llei existeixin economistes amb la
qualificació necessària per actuar com a
administrador concursal.

Juan Rojas
Economista
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ASSESSORIA D’EMPRESES

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

Corredoria d’Assegurances 
i Recursos Humans

Amb Seu Central a Figueres (Girona)

40 oficines a tot Espanya 
en funcionament

INCORPORA NOUS DESPATXOS

PERFIL SOL·LICITAT:

– Llicenciats en Econòmiques, Dret, 
Empresarials i Graduats Socials.

– Assessories en funcionament 

– Corredories d’Assegurances
Per a més informació:

Tel.: 972 67 41 77 Fax: 972 67 38 10
central@tax.es www.tax.es



Fins a la posada en vigor de la nova Llei
d’Enjudiciament Civil (LEC) l’economista
que actúa davant dels Tribunals, sigui com
a pèrit, com a administrador judicial o
com a qualsevol càrrec dels procediments
concursals, no precisava per treballar i fer-
se entendre (cosa no sempre fàcil) més
que tenir els coneixements i una certa sol-
tura literària per sortir-se’n amb dignitat.

Però amb l’arribada de la nova LEC a més
de la professionalitat i la soltura literària i
cal afegir-hi una nova qüestió, la seguretat
amb l’exposició verbal. Tot això porta a fer
una reflexió sobre les línees bàsiques d’ac-
tuació de l’economista davant l’adminis-
tració de Justícia, per tal que l’informe
pericial emès i la seva posterior defensa ver-
bal consti de la més plena professionalitat.

El món del dret i en especial, l’entorn dels
Tribunals de Justícia en general (no

importa especialització o nivell processal),
té unes característiques bàsiques que cal
tenir molt en compte si l’economista vol
fer una feina digna que potenciï a la
vegada tant la seva pròpia professionali-
tat com la col·lectiva de la seva professió.

Quan l’economista ha d’intervenir en
matèries professionals davant dels tribu-
nals de justícia hauria d’observar quatre
regles bàsiques per què la seva feina es tin-
gui en compte i que són:
– Coneixement del tema.
– Coneximent de l’entorn judicial.
– Organització i brevetat.
– Capacitat d’exposició verbal de l’infor-

me o la tasca realitzada.

El coneixement del tema és bàsic per fer
qualsevol tasca professional i quan aques-
ta tasca serveix de referència per altres
professionals el treball ha de ser acurat i

correcte. Si el tema no es coneix massa,
dóna lloc a informes dispersos, erràtics,
que n’hi donen una orientació als usuaris
de la pericia, ni donen una bona imatge
del professional i de la seva corporació
professional.

El coneixement del món judicial és fona-
mental per realitzar la tasca bé i dins de
termini (un dels “cavalls de batalla”) . És
bo sempre conèixer encara que sigui de
manera breu les normes i lleis que es
poden aplicar a un cas del qual cal fer la
pericia (del que donen bona referència
els escrits jurídics de les parts) i, sobretot,
les lleis bàsiques processals, que il·lustren
el procediment a seguir per ambdues
parts i permet al perit realitzar la seva
tasca incardinada al procés. Sense conèixer
els procediments judicials el perit pot
tenir molts problemes jurídics en la seva
tasca.

L’organització i la brevetat, és una de les
coses que més costa quan s’està immers
en un món que, precissament no es
caracteritza per escrits i exposicions
breus. Als perits se’ls exigeix brevetat i
concisió, atès el caràcter d’accessori del
seu informe. Al contrari que els advocats
hem d’ésser capaços de fer informes curts
i amb contingut suficient, ja que el jutge
té la potestat de no tenir en compte l’in-
forme per il·legible (ja que no oblidem
que l’informe pericial és un mitjà de
prova, i en cas de dubte el jutge pot
obviar-lo) 

La capacitat d’expressió verbal és, proba-
blement, la més complicada de les regles,
ja que s’ha de ser capaç d’exposar un
tema econòmic a no economistes amb
una càrrega a la vegada que professional,
molt pedagògica i que és la “prova de foc”
que demostra que el professional coneix
la seva feina i l’ha feta bé.

Conclusions. Per treballar com a perits
davant dels tribunals, s’ha de conèixer bé
el tema, conèxier bé el procediment, ser
breu i concís per fer una exposició verbal
adient i digne.

Joan Mosegui
Economista
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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

AS Atención Sanitaria Domiciliaria, empresa dedicada a l’atenció 
de persones amb situació de dependència, ofereix a tots els col·legiats
un 10% de descompte en el moment de concertar els serveis.
Per a més informació: Muntaner, 217 08021 Barcelona
Tel. 933 632 605 oficina@asdomiciliaria.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

Catalunya Motor, SA, ofereix a tots els col·legiats i familiars 
un descompte del 5% més aportació fabricant, en la compra 
de vehicles de la marca SEAT.
Per a més informació: Sr. Víctor Castaño Silvela (assessor de vendes)
Gran Via Corts Catalanes, 140 08038 Barcelona
Tel. 933 32 11 00 Mòbil: 647 508 099
vcastano@catalunya-motor.es www.catalunya-motor.es

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 astigmatisme), 20% de descompte a altres serveis 
(glaucoma, cataracta...)
Per a més informació o demanar cita: Tel. 933 624 990 Ganduxer, 71

Charter Náutico Vilanova, SL ofereix a tots els col·legiats un 15% de
descompte sobre les tarifes de lloguer i un 10% sobre els abonaments en
el moment de contractar el servei. Oferta vàlida fins el 30 de setembre.
Per a més informació: Juan Sebastián Elcano, 17
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel. 639922744 info@easysailboat.com www.easysailboat.com

Els clubs de fitness DIR ofereixen un 10% de descompte a la quota men-
sual a tots els col·legiats.
Per a més informació: Tel. 934 504 818 ext. 292
Els descomptes no són acumulables.

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

El Muig, complex de Turisme Rural a Sant Joan de les Abadesses amb tres
allotjaments independents totalment equipats i confortables, ofereix a tots
els col·legiats un descompte del 10%.
Per a més informació i reserves: Tel. 609 613 430
reserves@elmuig.com www.el muig.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. 902 161 035 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 majors de 18 anys.
Només passaport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea.

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.

Francesc Mestre Art, ofereix realitzar taxacions d’obres d’art 
i assessorament de restauració, conservació, emmarcament i autentifica-
cions gratuïtament (excepte despeses).
En les exposicions, s’aplicarà un 5% de descompte.
Per a més informació: Enric Granados, 28 08008 Barcelona Tel. 934 5104 66

Hotel Rutllan, ofereix un descompte del 5% sobre el total de la factura.
Per a més informació: Av. del 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 des-
compte 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
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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.

Catalunya Motor

francesc mestre art

www.easySailboat.com 



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 Descomptes variables fins un 25% sobre tarifa oficial en
hotels d’Espanya i Portugal, en habitacions dobles o dobles d’ús individual
i en règim d’allotjament.
Descomptes no aplicables en períodes de fires i temporades altes.
Les reserves les podeu fer al telèfon 902 115 116 indicant que sou membres
del Col·legi.

Vins Noe, S.A. ofereix una tarifa preferèncial en els seus articles, del 4% al
7%, segons producte.
Si desitgen fer la compra a través de la seva web, caldrà identificar-se
posant la clau eco + núm. de col·legiat (www.vinsnoe.com).
Per a més informació:
Av. Torre Blanca, 3 08190 Sant Cugat (Barcelona) Tel. 935 891 893

Occidental Hoteles ofereix un descompte del 10% sobre la tarifa 
oficial en tots els seus hotels d’arreu del món.
Les reserves hauran de ser efectuades a través del telèfon 900 100 149.

Ona Joies ofereix un 10% de descompte en tots els seus articles.
Per a més informació: Bulevard Rosa, local 72
Pg. de Gràcia, 55 08007 Barcelona Tel./Fax 932 158 307
C.C. La Maquinista, L.C-102
Ciutat d’Asuncion, 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 4,50 t (1/2 dia),
7,50 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,9 48-52, 6è 1a 08005 Barcelona
Tel. 933 000 153 Fax 933 000 887

Prevengrup, Prevenció Integral, SL ofereix a tots els col·legiats un 10%
de descompte i pressupost gratuït en el moment de concertar el servei.
Per a més informació: Travessera de Gràcia, 43 08021 Barcelona
Tel. 902 195 148 Fax 932 419 083
prevengrup@prevengrup.com www.prevengrup.com

Nou servei de Quali Medic! Targeta QMCard ofereix grans descomptes 
en diversos serveis mèdics: Salut dental, urgències mèdiques, segons
diagnòstic per malalties greus, medicina esportiva, fecundació in vitro,
anàlisi 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

Style Hotels (Grup Hotusa) ofereix uns descomptes des d’un 10 fins a un
30% sobre les tarifes oficials dels seus hotels.
Per a més informació i reserves: Tel. 902 444 470

Telfiscom, ofereix als nostres col·legiats un descompte del 3% mínim en
totes les games de material informàtic i el pàrquing gratuït.
Per a més informació: (preguntar per Silvia Jiménez)
Viladomat, 237 08029 Barcelona Tel. 934 108 280 Fax 934 109 158
informatica@carrie.net www.carrie.net/informatica

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.

Vilavi Hotels, central de reserves hoteleres amb 80 hotels arreu 
de l’Estat, ofereix a tots els col·legiats preus de touroperadors.
Per a més informació i reserves: Tel. 938 206 383 Fax 938 206 382
www.vilavihotels.com

ZyLAB ofereix a tots els nostres col·legiats: 5% descompte en tota 
la línea de software. 30% descompte en la instal·lació funcional.
30% de descompte en formació. Un any de suport i manteniment gratuït,
dues revisions completes gratuites i l’assistència gratuïta als seminaris.
Per a més informació: Paris, 118, ent. 2a B 08036 Barcelona
Tel. 934 101 935 Fax 933 631 933 www. zylab.es

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

NAVARRO
TELFISCOM, S.L.

BARCELONESA DE AUTOMOCIÓN - C/ D, 41, sector B. Pol. Ind. Zona Franca - Tel.: 93 336 31 00 - Barcelona

Nuevo Peugeot 206 SW. Muy personal. Cosmopolita, distinto, unisex, con 19 centímetros más que se traducen en un nuevo maletero espacioso y fun-
cional que le convierte en un coche esencialmente distinto. ¿Quieres ver más?: Ordenador de viaje, airbags inteligentes conductor y pasajero,airbag laterales, volante
deportivo de cuero, equipo de audio con CD frontal, asientos deportivos, climatizador automático, llantas de aleación, limpiaparabrisas automático con sensor de llu-
via, luneta trasera de apertura independiente, encendido automático de faros y motores gasolina 1.4 (75 CV.), 1.6 (110 CV.), 2.0 (138 CV.) y Diesel HDI 2.0 (90 CV.).

Gama 206 SW: Consumo mixto (L/ 100 km): entre 4,4 y 7,9. Emisiones CO2 (g /Km): entre 117 y 189.

Recorda que si has de venir al Col·legi ó a prop per fer algun tràmit, tens a la teva disposició el Pàrking David amb un preu especial

Grup Hotusa

HOTELES



pas del temps com un dels puntals de
l’àmplia oferta formativa que l’Aula d’E-
conomia posa a disposició de tots els
col·legiats. Aquest any ens hem propo-
sat seguir pel mateix camí que fins ara,
és a dir, que els nostres alumnes asso-
leixin els coneixements suficients per
poder exercir amb un alt grau de quali-
ficació les tasques pròpies de l’assesso-
ria fiscal. 
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15 anys formant a assessors fiscals
Obert el període d’inscripció al Màster d’Especialització Tributària

Notícies de l’Aula d’Economia

El programa està adaptat a les necessitats
dels despatxos professionals i s’ha anat
perfeccionant any rere any amb els sug-
geriments que ens han fet, dedicant  pro-
porcionalment un major nombre d’hores
lectives a algunes matèries com són: IRPF,
impost sobre societats i IVA. Conscients de
la importància que té per als despatxos
professionals comptar amb personal amb
uns coneixements sòlids tant teòrics com
pràctics adaptats a les últimes novetats,
hem decidit introduir en el programa el
tema de les noves tecnologies aplicades
a l’àmbit fiscal, matèria que sobretot en
els darrers anys s’ha convertit en impres-
cindible de conèixer i dominar per part
de qualsevol professional.

Per tal d’aconseguir un adequat desenvo-
lupament del programa comptem amb la
col·laboració com a professors d’un grup
de professionals de reconegut prestigi
que provenen de diferents àrees, gran
part d’ells són economistes assessors fis-
cals amb una àmplia experiència, hi ha
també professionals que desenvolupen la
seva activitat en l’Administració Tributària
i advocats, que dediquen part del seu
temps a transmetre els seus coneixements
i sobretot la seva dilatada experiència
professional a la gent que comença la
seva singladura en l’àmbit de l’assessora-
ment fiscal.

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

Si ho desitgeu ja us podeu inscriure en l’e-
dició que començarà aquest proper mes
d’octubre, però si el que voleu és més
informació podeu adreçar-vos a l’Aula
d’Economia del Col·legi al telèfon 93 416
16 04, on el seu director, el Sr. Jesús Álva-
rez us informarà amb més profunditat
sobre aquest màster.

L’Aula d’Economia celebra enguany el
15è aniversari de la posada en marxa del
Màster d’Especialització Tributària, al llarg
d’aquests anys s’han format a la nostra
institució més de 400 professionals en
l’àmbit de l’assessoria fiscal, fet que ens
ha situat com a centre capdavanter en la
formació d’aquest tipus de professionals.
És per això que el Màster d’Especialit-
zació Tributària s’ha consolidat amb el
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El passat dia 8 de juliol en el decurs d’un
sopar organitzat en el Círculo Ecuestre, es
va celebrar el lliurament de diplomes de
la 14a edició del màster. Aquest any vam
tenir el plaer de comptar amb la presèn-
cia de l’Il·lm. Sr. Josep Costa, que es va
dirigir als alumnes en un breu parlament
on va recalcar la importància de la 
formació continuada que ha de tenir tot
professional que es vulgui dedicar a 
l’assessorament fiscal, en concret va fer
referència a la nova Llei General Tributà-
ria que entrarà en vigor properament i
que ja obligarà tant a ponents com a
alumnes a fer un reciclatge sobre aquesta
matèria en un procés continu d’aprenen-
tatge. A l’acte també hi van assistir entre

Màster en Auditoria de Comptes
Obligatori per a l’accés al Registre Oficial 
d’Auditors de Comptes (ROAC)
El proper mes d’octubre s’iniciarà l’11a edició del Màster en
Auditoria de Comptes que organitzem conjuntament amb la
Universitat de Barcelona i l’Escola de Negocis de Les Heures-
Fundació Bosch i Gimpera.

El màster té com a trets característics:

– Estarà homologat per l’ICAC.

– És requisit obligatori per accedir al Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC), 

– Està adreçat a llicenciats en ADE, Economia, llicenciats en Ciències 

Econòmiques, diplomats en Empresarials i professors Mercantils.

– Exempció de la prova de capacitació teòrica d’accés al ROAC per als 

alumnes, amb les titulacions esmentades anteriorment que superin 

el màster.

Per a més informació respecte al contingut del programa i per realitzar la inscripció podeu adreçar-vos a l’Aula d’Economia del
Col·legi al telèfon 93 416 16 04 ext 214.

d’altres, el Sr. Valentí Pich, president del
REAF, i el Sr. Josep M. Coma, director del
màster i vicepresident de la Comissió
d’Assessors Fiscals del Col·legi, que va
felicitar expressament a aquesta promo-

ció per la seva dedicació i l’alt grau de
coneixements adquirits, cosa que s’ha tra-
duït en unes elevades qualificacions que,
en general, han obtingut tots els alumnes
i que ha fet d’aquesta 14a promoció del
màster una de les millors que han passat
pel Col·legi.

La cloenda de l’acte va estar a càrrec de
l’Il·lm. Sr. Jordi Conejos, degà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, que va ani-
mar als alumnes a seguir vinculats al
Col·legi, incorporant-se plenament a la
vida col·legial, ja que la nostra institució
és un lloc important de trobada de pro-
fessionals amb interessos comuns i on es
fomenta l’intercanvi d’experiències que
poden ser de gran utilitat per als nous
economistes que s’incorporen al Col·legi i
que fan més viva la nostra institució.

Lliurament de Diplomes
de la 14a Promoció
Màster d’Especialització
Tributària
Amb la presència de l’Il·lm. Sr. Josep
Costa, delegat de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària 
a Barcelona
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El Torn d’Actuació Professional (TAP) és
el servei que té establert el Col·legi d'E-
conomistes de Catalunya, des de l'any
1989, per tal d’oferir professionals espe-
cialitzats i amb experiència, agrupats en
especialitats diferents, a les empreses i
institucions que necessitin un economista
per a una actuació puntual que requereixi
un dictamen, un estudi o una valoració per
part d’un expert independent en matèria
econòmica. El bon fi de l'actuació dels
perits i la correcta aplicació de la norma-
tiva és supervisat per la Comissió Rectora
del TAP adscrita al Comitè de Normativa
i Ètica Professional i que actua per dele-
gació de la Junta de Govern del Col·legi
d'Economistes.

La comissió Rectora del TAP, a part de
promocionar els diversos llistats que con-
figuren el Torn d’Actuació Professional
entre diversos col·lectius de professionals
–advocats, procuradors,...–, i a diverses

Notícies 

institucions remet cada any: una llista dels
perits economistes, inscrits en el llistat
temàtic de perits judicials, a cadascun dels
300 jutjats, entre jutjats de primera instàn-
cia, d’instrucció, social, Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya; una llista dels
perits economistes, inscrits en el Llistat
temàtic d’actuacions en el Registre Mer-
cantil, a cadascun dels Registres Mercan-
tils de Catalunya ; i finalment una llista
dels perits economistes, inscrits en els
Llistats Temàtics d’Actuacions Pericials en
Taxacions Contradictòries, en cadascuna

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

Curs de comptabilitat
superior
Dates: 
del 22 d’octubre al 
21 de novembre de 2003

Horari: 
dilluns, dimecres 
i divendres 
de 18.00 a 22.00 h

Anàlisi 
d’estats financers
Dates: 
del 19 de gener 
al 4 de febrer de 2004

Horari: 
dilluns, dimecres 
i divendres 
de 18.00 a 22.00 h

Curs de consolidació
comptable
Dates: 
de l’11 de febrer 
al 3 de març de 2004

Horari: 
dilluns, dimecres 
i divendres 
de 18.00 a 22.00 h

Curs de fiscalitat 
de l’empresa
Dates: 
del 10 de març 
a l’1 d’abril de 2004

Horari:
dilluns, dimecres 
i dijous 
de 19.00 a 22.00 h

Curs de determinació
i anàlisi de costos
Dates: 
del 19 d’abril 
al 14 de maig de 2004

Horari:
dilluns, dimecres 
i divendres 
de 18.00 a 22.00 h

Programa general de comptabilitat  
professional
L’objectiu d’aquest programa modular és el de formar professionals de la
comptabilitat per capacitar-los per a la tasca d’assumir una direcció econò-
mica i comptable.

Durada: 209 h Es composa dels següents mòduls:

A
A lAula
d'Economia

de les delegacions de l’AEAT de Catalun-
ya i en cadascuna de les oficines territo-
rials del Departament de Finances de la
Generalitat de Catalunya.

Els economistes que estiguin interessats
en formar part del TAP han de sol·licitar
la seva Inscripció abans del proper 
15 d’octubre emplenant el formulari que
trobareu a la pàgina web del Col·legi
www.coleconomistes.com, i presentant-lo
a la Secretaria del Col·legi, juntament amb
la resta de documentació que indica el
Reglament del TAP.

Pels actuals membres del TAP, recordeu
que també abans del proper 15 d’octubre
heu de retornar l’escrit de renovació
corresponent a l’any 2003, que rebreu la
primera quinzena de setembre.

Finalment informar-vos que en el proper
curs acadèmic, tindrà lloc el dia 10 de
novembre el sorteig que cada tres anys
efectua la Comissió Rectora del TAP per
tal de determinar la ubicació dels mem-
bres del TAP en els llistats .

Podeu demanar més informació a la Secre-
taria del Col·legi d'Economistes de Catalunya

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

Els antics membres del TAP rebreu,
properament, per correu la fitxa de
renovació.



Bases genèriques
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs del sopar dels eco-
nomistes que es celebra cada any en el marc de la Jornada dels Eco-
nomistes, i que en la seva edició del 2003 és el 6 de novembre.

SEGONA
Per a cadascun dels guardons de reconeixement, s’establiran unes
bases específiques i es constituiran uns jurats. Aquests estaran presi-
dits pel degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, actuant com a
secretari el responsable de la Secretaria Econòmica del Col·legi d'Eco-
nomistes de Catalunya.

TERCERA
Les candidatures als diferents guardons s’hauran de presentar entre
el 15 de setembre i el 10 d’octubre de 2003.

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

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

SISENA
El Col·legi d'Economistes de Catalunya lliurarà un diploma acredita-
tiu a cadascun dels guanyadors i els donarà a conèixer als diferents
mitjans de comunicació i, especialment, als col·legiats mitjançant els
canals de comunicació que el Col·legi té.

Pàg. 16 Informatiu de l’economista núm. 92

Premis del Reconeixement 
Col·legi d’Economistes 
de Catalunya 2003
La Junta de Govern en la reunió del 16 de juliol del 2002 va acordar
constituir els següents guardons de reconeixement anuals: al millor
currículum universitari; al projecte més innovador de despatxos profes-
sionals; i a l’economista d’empresa de l’any.

Per a la convocatòria corresponent a l’any 2003 la Comissió Executiva
de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya va acor-
dar establir les següents bases.

Reconeixements
Col·legi d’Economistes
de Catalunya 2002
Reconeixement del Col·legi d'Economistes
de Catalunya 2002 al projecte més 
innovador de despatxos professionals

El Jurat va atorgar el reconeixement al pro-
jecte GAUDI, presentat per PEDRO BROSA
& ASOCIADOS abogados y economistas.
Aquest projecte va consistir en la implan-
tació 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 mitjans de l’any 1999 i que
ha finalitzat a principis de l’any 2002 amb
el reconeixement, per part Lloyd’s Register
Quality Assurance, de certificar l’acompli-
ment de la ISO 9002 per l’activitat d’asses-
sorament en l’àmbit jurídic, fiscal, econòmic,
financer organitzatiu i de gestió.
I va atorgar menció específica, als projectes
Smart Link SL presentat pel Sr. Enrique Gar-
cía Alvarado; projecte DECISONMETRICS
de Gestió de Risc Empresarial, presentat
pel Sr. Francesc Rosés i Martí; projecte de
Chequeo, Gestión y Planificación Legal,
SL, presentat pel Sr. Jordi Amado.

Reconeixement del Col·legi d'Economistes
de Catalunya 2002 a l’Economista 
d’empresa de l’any

El Jurat va atorga el reconeixement com a
economista d’empresa de l’any 2002 a l’e-
conomista Sr. Joan Canals Oliva, destacant
la seva trajectòria professional i posterior-
ment empresarial del guardonat, desta-
cant 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 mar-
ques i un intens procés d’internacionalització.

Reconeixement del Col·legi d'Economistes
de Catalunya 2002 al millor currículum
universitari

El jurat va atorgar el premia ex aequo al Sr.
Carles Homedes Bel, llicenciat per la Facul-
tat 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
Internacional de Catalunya.
Així mateix va acordar atorgar accèssit a la
Sra. Marta Abad Álvarez, llicenciada per la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials 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 Universitat Autònoma
de Barcelona.
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Bases específiques

“Projecte més innovador de despatxos professionals”

OBJECTE
Premi al projecte innovador més destacat dut a terme pels despatxos professionals durant l’exercici 2002-2003.

INDICADOR
Projecte més innovador.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Les candidatures presentades, dins del termini establert, hauran d’aportar el següent:
a) una memòria explicativa del despatx (qui l’integra, tipus de serveis que ofereix,…);
b) una memòria explicativa del projecte objecte del guardó, que haurà de ser una reali-

tat amb anterioritat a la presentació de la candidatura, amb una explicació detallada
d’un màxim de 3 pàgines que inclogui la resposta als següents temes: resum del pro-
jecte (origen, desenvolupament, participants, objectius, destinataris,…); per què es
creu que el projecte és innovador?; resultats derivats del projecte fins el moment
(impacte sobre la xifra de negoci, efectes en termes d’ocupació, cartera de clients,…);
i, previsions futures en relació al projecte.  

RESOLUCIÓ
Elegeix un tribunal que estarà integrat per representants de la Cambra Oficial de
Comerç, d’Indústria i Navegació de Barcelona, del Departament d’Economia i Finan-
ces de la Generalitat de Catalunya, del Cercle d’Economia, de la Direcció General
d’Indústria del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generali-
tat de Catalunya, de Foment del Treball, i de Petita i Mitjana Empresa de Catalun-
ya (PIMEC), així com pels membres que la Junta de Govern del Col·legi
d’Economistes de Catalunya designi. La resolució a adoptar pel tribunal ha d’espe-
cificar els elements distintius del guardonat.

“Economista d’empresa de l’any”

OBJECTE
Premi a l’economista gestor d’empresa que hagi destacat al llarg de l’any 2003 per algun motiu.

INDICADOR
Accions endegades (projectes realitzats, resultats obtinguts, expansió internacional, redreçament empresarial, ...).

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Les candidatures presentades, dins del termini establert, hauran d’aportar  un escrit, amb un màxim de 3 pàgines, on s’expli-
quin els mèrits principals pels quals s’opta al premi. 

RESOLUCIÓ
Elegeix un tribunal que estarà integrat per representants de la Cambra Oficial de Comerç, d’Indústria i Navegació de Barcelona,
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, del Cercle d’Economia, la Direcció General d’Indústria
del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, de la Generalitat de Catalunya, de Foment del Treball, i de Petita i Mit-
jana Empresa de Catalunya (PIMEC-SEFES), així com pels membres que la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya designi. La resolució a adoptar pel tribunal ha d’especificar els elements distintius del guardonat.

Jornada dels econom
istes 2003



Primera Es convoca la vuitena edició dels Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya corresponent
a l’any 2002.

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

Tercera El llibre haurà d’haver estat publicat durant l’any 2002 i fins el 30 de setembre de 2003 i no haver concorregut
en l’edició anterior d’aquest premi.

Quarta El llibre haurà de tenir en compte la vinculació del seu autor o del tema seleccionat a l’àmbit català. Així mateix,
també es tindrà en compte la vinculació a l’àmbit català dels mitjans de difusió utilitzats o de la persona pre-
miada a la millor trajectòria en la difusió de l’economia.

Cinquena Els guanyadors dels premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya obtindran un guardó com-
memoratiu d’aquesta vuitena edició.

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

Setena La presentació de candidatures es farà al Col·legi d’Economistes de Catalunya (Av. Diagonal, 512, pral. 08006 Bar-
celona), fent constar el nom i el premi pel qual opta.

Vuitena El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 15 d’octubre de 2003.

Novena Els Premis Joan Sardà Dexeus seran atorgats per un Jurat que estarà format pel degà del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, el director de la Revista Econòmica de Catalunya, els membres del Consell de Redacció de la Revis-
ta, els degans de les diferents Facultats de Ciències Econòmiques de Catalunya i per les persones que designi la
Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya. El president del Jurat serà el degà del Col·legi, Sr. Jordi
Conejos, i el secretari serà el director de la Revista Econòmica de Catalunya, Sr. Martí Parellada.
El lliurament de guardons tindrà lloc el dia 6 de novembre de 2003.

Desena Els Premis seran objecte d’especial difusió en els mitjans de comunicació i, en especial, en la Revista Econòmica
de Catalunya.
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Bases dels Premis
Joan Sardà Dexeus

de la Revista Econòmica 
de Catalunya 2003
VIII Edició
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CAS 1

És ètic promocionar i vendre 
un producte, com agent afí a una 
entitat asseguradora o entitat financera,
i cobrar comissió?

En la reunió plenària del Comitè de Nor-
mativa i Ètica Professional del Col·legi
d'Economistes de Catalunya (CNEP)
celebrada dimarts 3 de juny, es van ana-
litzar les repercussions que, sobre els
Principis Deontològics que orienten les
actuacions professionals dels economis-
tes, comporta el següent cas hipotètic,
però no imaginari i perfectament verídic.
“Despatx dedicat bàsicament a assesso-

rament fiscal amb clients empresarials
(companyies i persones físiques), així
com persones físiques (declaracions
IRPF). Una companyia d’assegurances
els ofereix promocionar entre els clients
una pòlissa d’assegurances a canvi
d’una comissió el primer any del 50% i
la resta d’anys del 10%..” . Va actuar de
redactor el Sr. Lluís Santaló, secretari tèc-
nic del Col·legi d'Economistes de Cata-
lunya i secretari del CNEP.

El Comitè de Normativa i Ètica Professional
considera que és un cas difícil de discer-
nir i que, en qualsevol cas, pot comportar
un risc pel professional o despatx de
manca de comportament ètic.

Segons quina sigui la casuística del pro-
fessional o del despatx es poden veure
afectats els següents principis:

Principi de Capacitació professional. S’in-
fringiria aquest principi en el cas que, el
professional o despatx professional, asses-
sorés o recomanés un producte concret,
d’assegurances o financer, a un client sense
tenir els coneixements tècnics necessaris
per a poder fer-ho.

Principi d’Independència. S’infringiria
aquest principi en el cas que, el profes-
sional o despatx professional, recomanés
a un client un producte concret, ja sigui
d’assegurances o financer, sols pel fet de
tenir una comissió sobre la venda del pro-
ducte, i sense haver fet l’anàlisi prèvia si
el producte s’adequa a les necessitats del
client i l’estudi de les alternatives existents
en el mercat.  

Principi de Salvaguarda d’informació
privilegiada. S’infringiria aquest principi
en el cas que, el professional o despatx
professional, aprofitant el coneixement
i la confiança que li té dipositada el
client li oferís, sense petició prèvia del
client, un producte concret sense els
estudis i les anàlisis prèvies del propi
producte i de les alternatives existents
en el mercat, sols pel fet de cobrar una
comissió.

El CNEP recomana al professional o al
despatx que en una situació semblant a
l’exposada:

– Abans d’acceptar oferir als seus clients
conjuntament els serveis d’assessora-
ment, com a economista, i actuar com
agent afí a una companyia d’assegu-
rances o d’una entitat financera, es
pregunti 

Sóc un professional amb coneixements i
capacitació professional suficient per a ofe-
rir aquests productes amb garanties als
meus clients?

Casos d’ètica
El Comitè de Normativa i Ètica professional (CNEP) té com a finalitat, d’entre
d’altres especificades en el Reglament del CNEP aprovat per assemblea de
col·legiats el 24 de març de 2003, el “vetllar per la promoció, l’actualització i
el compliment dels Principis Deontològics que orienten les activitats professio-
nals dels economistes”,

A més el Preàmbul dels Principis Deontològics que orienten les actuacions pro-
fessionals dels economistes, estableix que al CNEP li correspon vetllar per la
interpretació i l’aplicació d’aquests Principis i que les especificacions de cada
una de les diverses activitats que pot desenvolupar l’economista hauran de
recollir-se en les normes col·legials de Pràctica Professional.

Per aquest motiu el CNEP ha iniciat una nova línia d’actuació consistent en
concretar i interpretar els Principis Deontològics a partir de casos hipotètics
que es discuteixen prèviament en una o vàries reunions plenàries del CNEP i
que posteriorment us comunicarà les seves conclusions, ja sigui a través de
l’Informatiu de l’Economista o organitzant una xerrada o Jornada específica,
per tal que les conegueu i ens feu arribar els vostres comentaris i observacions
amb la finalitat que el CNEP els estudiï i si procedeix els reculli.



Si la resposta és negativa, el CNEP reco-
mana que s’abstingui d’oferir conjunta-
ment aquests dos serveis no sols perquè li
pot comportar una manca de comporta-
ment ètic, sinó també, perquè a la llarga
pot comportar-li una pèrdua de clients.

– I que abans de recomanar o oferir un
producte concret, com agent afí a una
entitat, a un client, es pregunti:

He analitzat totes les alternatives que el
mercat ofereix?.

Estic convençut que el producte que ofe-
reixo és el que millor s’escau al client?

Si la resposta a una de les dues qüestions
és negativa, el CNEP recomana a l’econo-
mista o despatx que desisteixi d’oferir el
producte o que informi amb claredat al
client de la seva condició d’agent afí a
l’entitat i que desconeix si en el mercat
existeixen d’altres productes millors per a
la seves necessitats.

Aprovada la nova Llei Concursal
El passat 19 de juny el Ple del Congres va aprovar definitivament la nova Llei Concursal, amb un redactat
molt similar al que va aprovar el passat mes d’abril, i que ja vàrem comentar en l’Informatiu de l’Econo-
mista numero 90. Durant el tràmit en el senat d’aquesta Llei sols ha introduït modificacions, que no alte-
ren el seu contingut bàsic. Així, el text definitiu de la Llei, estableix que l’Administració Concursal serà un
òrgan col·legial integrat composat per tres professionals: 
1. Un advocat (amb 5 anys d’experiència d’exercici efectiu).
2. Un auditor, economista o titular mercantil (amb 5 anys d’experiència d’exercici efectiu).
3. Un creditor que si és persona jurídica haurà de designar un auditor, economista o titular mercantil.

Les úniques excepcions en la composició d’aquest òrgan venen determinades per la naturalesa de la perso-
na que entra en concurs, en el cas d’empreses que cotitzin a Borsa, empreses d’inversió, entitats de crèdits
o asseguradores, o per l’escassa importància del concurs, en que, en aquest cas, el jutge podrà anomenar
sols a un administrador de caràcter professional.

El paper que la Llei confereix a l’Administració Concursal és extens i complex, i no està exempt de respon-
sabilitat, per això la Junta de Govern del Col·legi està dissenyant tot un conjunt d’accions per tal de garan-
tir que, quan aquesta llei entri en vigor, l’1 de setembre del 2004, es conegui suficientment i hi hagin
suficients economistes preparats per actuar com a Administradors Concursal. Per això durant tot el proper
curs acadèmic la Junta de Govern ha acordat

L’edició d’un especial de l’Informatiu de l’Economista, “l’Economista davant la nova Llei Con-
cursal” que es publicarà acompanyant l’Informatiu de l’Economista del mes de Novembre

Organització d’una Jornada d’un dia, a principis del mes d’octubre, amb la doble finalitat d’informar
sobre les característiques principals del nou procés Concursal i sensibilitzar a la societat de que l’economis-
ta està preparat per a ser Administrador Concursal.

Establir programes formatius, amb col·laboració amb el REFOR per a:
– Economistes que vulguin actuar com a Administradors Concursals
– Auditors, assessors fiscals i economistes dins la gestió d’empresa.

Properament anireu reben informació sobre aquestes activitats.
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Programa d’Especialització en Control 
de Gestió
La moderna funció del controller

L’objectiu d’aquest programa modular és la d’oferir als participants una visió global dels sistemes
necessaris per exercir la funció de controller a una empresa, tenint en compte que les seves funcions
primordials, són el control i la informació a la direcció.

Durada: 138 h   Es composa dels següents mòduls:

Anàlisi d’estats 
financers

Dates:
del 29 de gener 
al 24 de febrer de 2004

Horari:
dimarts i dijous 
de 18.00 a 22.00 h

Models de costos 
ABC i ABM

Dates:
del 2 al 18 de març 
de 2004

Horari:
dimarts i dijous 
de 18.00 a 22.00 h

Curs de control 
pressupostari i de gestió

Dates:
del 25 de març al 18 de maig de 2004

Horari:
del 25 de març al 15 d’abril de 2004 
dimarts i dijous de 18.00 a 22.00 h
Del 20 d’abril al 18 de maig de 2004
de 15.30 a 19.45 h

Curs de control 
i auditoria interns

Dates:
del 25 de maig 
al 17 de juny de 2004

Horari:
dimarts i dijous 
de 19.00 a 22.00 h



Només aquelles empreses que incorporin
la innovació en la seva gestió empresarial,
augmentaran els beneficis i garantiran el
seu futur. La gestió de la innovació és la
solució de les PIME catalanes per fer front
a la competitivitat i, fins i tot, anticipar-se
als seus moviments. Per què? Perquè qual-
sevol mercat està ple d’oportunitats de
negoci i la innovació és l’eina que permet
detectar-les i convertir-les en negoci.

Qualsevol empresa de qualsevol sector i
dimensió pot incorporar la innovació en la
seva gestió empresarial. Només cal: gene-
rar nous conceptes, desenvolupar nous
productes, concebre nous processos de
producció i de comercialització, i saber
gestionar el coneixement i la tecnologia.

Conscient d’aquesta realitat, el Departa-
ment de Treball, Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat de Catalunya, a
través del Centre d’Innovació i Desenvo-

lupament Empresarial (CIDEM),ha dissen-
yat un programa específic per afavorir i
difondre la cultura de la innovació amb
l’objectiu que aquest procés sigui adoptat
per tot el teixit empresarial català, així
com estructurat i gestionat de forma sis-
temàtica i eficient. 

Dotat amb 4,6 milions d’euros, el Pro-
grama de gestió de la innovació ha dut
a terme des del 2001 una sèrie d’activi-
tats, entre les quals es troben: la creació
de metodologies com la Guia de gestió
de la innovació i la Guia de gestió de
projectes d’innovació; la realització de
100 jornades informatives i 50 seminaris
pràctics amb grups d’empresaris; la rea-
lització de 12 projectes pilot sectorials
(tèxtil, automoció, motocicletes, béns
d’equip i electrònica de consum, surer,
metall-mecànic); la concessió de dos
milions d’euros en ajuts en projectes de
gestió d’innovació i de disseny a 160

empreses a través del Pla de consolida-
ció i competitivitat de la PIME, i la cele-
bració dels Premis a la Innovació
Tecnològica.

El Programa de gestió de innovació s’em-
marca dins de les activitats que la Genera-
litat duu a terme a través del Pla d’innovació
de Catalunya 2001-04.Amb aquest pla, que
és pioner a l’Estat espanyol, el Govern català
vol ajudar a incrementar la capacitat d’in-
novació de les empreses, tot destinant uns
recursos de 130,4 milions d’euros durant
el període 2001-04, que pretenen mobilit-
zar un total de 5.400 milions d’euros en
projectes d’innovació.

A banda del Programa de gestió de la
innovació, el Pla preveu cinc línies més:
mercat tecnològic, creació d’empreses de
base tecnològica, digitalització, innovació
en producció i logística i finançament a la
innovació.

La gestió de la innovació, garantia de futur 
de les PIME catalanes

Direcció i gestió
de Fundacions
i altres Entitats
No Lucratives
Hores: 54 h
Dates:d’octubre a desembre 2003
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Cicle sobre la compravenda d’empreses
L’objectiu d’aquest programa modular és l’aportació dels coneixements
de les tècniques necessàries per dur a terme un procés de compraven-
da d’empreses tant des del vessant comprador com venedor.

Durada: 56 h

Es composa dels següents mòduls:

Visió global de la compravenda d’empreses
Dates: 3, 5, 10, 12 i 17 de febrer de 2004

Actuacions en processos de due-diligence
Dates: 24 i 26 de febrer de 2004

Seminari sobre la valoracio d’empreses
Dates: 8, 10, 15 i 17 de març de 2004

Aspectes jurídics de la compravenda d’empreses
Dates: 24, 29 i 31 de març de 2004 Horari: de 17.30 a 21.30 h



Diversos economistes adverteixen dels
problemes estructurals de l’economia
catalana, en especial d’un diferencial d’in-
flació si més no preocupant. Com és la
salut actual de l’economia de Catalunya?
És una situació de clarobscurs. D’una
banda es continuen enregistrant creixe-
ments del PIB per sobre de la mitjana
europea, la qual cosa aprofundeix en el
procés de convergència, una de les carac-
terístiques comunes amb els últims anys
envers la UE. Però això no és incompati-
ble amb aspectes que no s’han de menys-
tenir: el creixement és la meitat que es
registrava fa tres anys, la taxa d’inflació és
molt superior a l’europea, es redueix la
quota d’exportacions en el total mundial,
la despesa en Recerca i Desenvolupament
està molt lluny dels estàndards europeus i
sobretot dels Estats Units... 

La pèrdua de competitivitat és una
realitat?
Des de diversos fòrums i institucions, sin-
dicats i empresaris han posat l’accent que
es percep una pèrdua de competitivitat
respecte a la Unió Europea, que es tra-

dueix en indicadors d’exportacions, R+D...
Això fins i tot s’ha completat amb anàlisis
de les pròpies empreses, des d’una vessant
més microeconòmica. El problema radica
en les visions a curt termini dels empresa-
ris, basades en nivells d’inversió baixos, en
aprofitar al màxim les possibilitats que
dóna la temporalitat en el mercat de tre-
ball. S’actua més pensant en els costos
laborals que en la competitivitat, i això pot
donar resultats a curt termini, però no a
mig i llarg termini.

Quines poden ser les possibles solucions?
Sens dubte cal mes inversió i una política
de recursos humans i estabilitat dels llocs de
treball més aprofundida. Però l’actual situa-
ciò té també un cert component cultural:
els economistes i les administracions han de
transmetre als agents socials i a les empre-
ses que no podem prosperar sense inver-
sió i una clara millora de la competitivitat.

Hi ha un altre problema que s’ha
posat de manifest especialment en
l’últim any, el trasllat de capacitat de
producció cap al Magrib o l’Est d’Eu-
ropa. És un fenomen passatger, com
ha dit recentment el responsable de
Treball i Indústria de la Generalitat?
En la meva opinió, quan Valeo o Lear tan-
quen les portes de la fàbrica ho fan perquè
el tipus de procés de producció que porta-
ven a terme a les plantes catalanes el poden
obtenir fàcilment en d’altres indrets amb uns
costos laborals inferiors. L’economia catala-
na i l’espanyola està en una situació com-
plicada perquè no pot competir en costos
laborals amb aquestes dues àrees –i molts
menys amb Xina–, ni en nivells de compe-
titivitat o valor afegit, on les països d’Europa
Occidental estan clarament per davant.

Així, és inevitable el procés de deslo-
calització?
Sí, en particular en les empreses que es
basen en els baixos costos laborals per com-

petir. A partir d’aquí, s’han de generar les
condicions adequades perquè les activitats
localitzades a Catalunya puguin continuar
essent competitives. I en aquesta tasca hi
juguen un paper fonamental tant les admi-
nistracions, però també els economistes.

Hi ha una polèmica més local que es
ve reproduint en els últims anys, i és la
comparació entre Barcelona i Madrid.
Perd Barcelona pes específic respecte
a la capital de l’Estat?
És indubtable que des de la segona mei-
tat dels 90 s’està produint un creixement
espectacular de Madrid, clarament supe-
rior al de l’economia catalana. Madrid
registra uns indicadors de competitivitat
cada cop més propers als de Barcelona,
que hauria de moure a una reflexió.

Es pot atribuir a decisions de les
administracions?
Crec que atribuir-ho a aspectes purament
polítics seria simplificar molt les causes.
És obvi que les privatitzacions han fet que
a Madrid se centralitzin la major part de
les grans empreses, i que aquesta tendèn-
cia s’ha estès també al món financer. Tot
plegat ha portat a Madrid moltes altres
companyies, petites i mitjanes empreses
que volen estar al costat dels grans con-
glomerats. També és evident que una
determinada concepció de l’Estat ajuda a
centralitzar les decisons a Madrid. Per
exemple, el fet que els organismes regula-
dors –de la competència, del mercat elèc-
tric, etcètera– no s’hagin distribuït entre
les diferents comunitats autònomes és una
decisió que sens dubte influeix en el pro-
cés de creixement de Madrid.

L’oferta pública d’adquisició (OPA)
fallida de Gas Natural sobre Oberdro-
la és l’última manifestació d’aquest
procés que descriu?
Però en aquest cas, més que situar la deci-
sió final en el debat Barcelona-Madrid, hi
ha influït també situacions específiques del
mercat energètic. També hi ha hagut altres
operacions en el sentit invers, com la com-
pra d’Antena 3 per part de Planeta o el
conglomerat de serveis Abertis, de la mà
d’Acesa, que posen de manifest el poten-
cial de les decisions empresarials que es
prenen des de Catalunya. En el cas de Gas
Natural, sota el meu punt de vista es com-
binen aspectes relacionats amb la regulació
del sector energètic amb una concepció
intervencionista del Govern central.

Al marge la situació econòmica actual,
és obvi que la recepta de més Recerca
i Desenvolupament no es pot entendre
sense satisfer les necessitats de forma-
ció. L’oferta actual de formació és l’a-
dequada a les universitats catalanes?
No hi ha grans desequilibris entre l’oferta
i la demanda d’estudis universitaris, com
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Gent de casa

Entrevista a Marti Parellada
Marti Parellada és economista i professor d’Estructura Economica de Catalunya
a la Universitat de Barcelona, ha estat membre de la Junta de Govern del
Col·legi d’Economistes i és el director del REC desde la seva fundació. Després
del seu pas per Les Heures, torna a les classes de la facultat i dóna en aquesta
entrevista els seus punts de vista sobre la formació universitària, la formació no
reglada i els núvols que planegen per sobre de l’economia catalana.



es demostra en el fet que després de la
selectivitat hi ha notes de tall en molts
ensenyaments. Hi ha problemes en deter-
minats estudis universitaris, on la deman-
da és més reduïda en relació a l’oferta que
les universitats continuen prestant.

Quina és la situació en relació als estu-
dis relacionats amb Econòmiques?
Econòmiques és, avui per avui, un con-
cepte ambivalent, on s’hi poden encabir
Economia, Administració i Direcció d’Empre-
ses, Empresarials... Un conjunt d’ensenya-
ments de primer i segon cicle. En termes
relatius, es detecta una petita reducció en
la demanda d’aquests ensenyaments, peró
en termes absoluts, en nombre d’estu-
diants, les xifres continuen essent molt
importants.

El gran debat actual és la qualitat de
l’ensenyament universitari i postuni-
versitari.
Es produeix un procés de reordenació de
l’oferta docent per ensenyaments, amb la
identificació de nous paràmetres. Però
encara s’ha d’aprofundir en aquesta via.
És absurd que encara hi hagi classes amb
150 estudiants. Cal incrementar els nivells
de qualitat i reestructurar l’oferta gestiona-
da pels propis centres universitaris.

Com està ara per ara el debat sobre la
qualitat?
La qualitat és un concepte complex, difícil
de definir. Fins ara s’han utilitzat paràme-
tres com la intensitat i la qualitat de la
recerca, la percepció de la qualitat per
part dels estudiants o l’encaix dels llicen-
ciats i diplomats dins del mercat de tre-
ball, però encara estem a les beceroles, hi
ha esforcos en aquest sentit però no indi-
cadors de qualitat ben definits. Aquesta és
una tasca que estan duent a terme l’Agèn-
cia de Qualitat Universitària de la Genera-
litat i la seva homòloga estatal, i haurem
d’esperar-ne els resultats.

En general, però, es detecten millores
en la formació respecte a d’altres
èpoques?
Així és. Però també s’ha de veure que la
situació actual és millorable. S’han de
definir una sèrie de vectors per fer facti-
ble aquesta millora, i s’han d’avaluar
aquests paràmetres d’una forma sistemàti-
ca, amb l’avaluació continuada del pro-
fessorat, de la recerca dels investigadors...
En qualsevol cas, repeteixo que el pro-
grés és evident.

En el cas dels estudis postuniversitaris
i de la formació continuada, la millora
és també evident?
Es tracta d’un tipus de formació que va
crèixer molt a la dècada dels 90, en parti-
cular pel paper de la fundació Forcem, ara
emmig d’una polèmica política arrel de la

sentència del Constitucional que atorgaria
els recursos a les comunitats autònomes.
Però més enllà d’aquesta polèmica, en els
últims anys la Forcem ha impregnat les
empreses catalanes i espanyoles de la cul-
tura de la formació, per mimetisme amb
allò que passa a les empreses de la Unió
Europea.

Quin paper han jugat les universitats?
A l’igual que a la UE, les universitats
espanyoles han promogut la formació no
reglada, és a dir, la que no rep recursos
públics. I particularment les universitats
catalanes. Les Heures va ser pionera en
aquest sentit dins del mapa universitari
espanyol, i de fet aquesta formació gene-
ra ja uns recursos importants dins de les
xifres globals d’ingressos d’algunes uni-
versitats. Tot i això, cal dir que encara
estem lluny d’altres sistemes com l’ame-
ricà, i tot i l’increment que s’enregistra any
rere any queda un llarg cami per recórrer.

La gestió d’aquests tipus d’ensenya-
ments és l’adequada?
El principal repte és com organitzar
aquesta formació dins de les universitats.
No és fàcil la convivència entre estudis
organitzats a través de disposicions legals
i que funcionen gràcies a subvencions
públiques, i que la mateixa universitat
estigui sotmesa en altres ensenyaments a
la competència d’altres institucions.
Calen sistemes d’organització i gestió que
puguin respondre a les necessitats d’a-
quest ensenyament, que té unes caracte-
rístiques diferents i ha de tenir un marc
legal també diferent.

L’experiència de les fundacions en
algunes universitats catalanes va pel
bon camí?
Les fundacions, que han estat utilitzades
per les universitats catalanes, donen una
gran agilitat, pero és obvi que les funda-
cions no són independents de l’autoritat
del rector, que acaba sent la que prevaleix. 

Com valora els esforcos d’altres insti-
tucions com el Col·legi en temes de for-
mació?
El Col·legi va promoure en el seu dia l’Au-
la d’Economia, una peça clau de les seves
actuacions en materia de formació. En
general, el Col·legi està en una situació pri-
vilegiada per atendre les necessitats del

col·lectiu que representa: a diferència de les
universitats, pot satisfer molt ràpidament les
noves demandes sense la cotilla del marc
regulatori que de vegades lliga els centres
universitaris. L’Aula, a més, ha tingut en els
últims anys un èxit remarcable, creix en
alumnes i ingressos de manera continuada,
i demostra així que l’oferta té al darrere una
demanda solvent. El fet que no hi hagi sub-
vencions públiques s’ha de valorar com un
avantatge: si els programes formatius no
tenen èxit han de desaparèixer –a diferèn-
cia del que passa en molts estudis universi-
taris–. La demanda actual és l’indicador que
demostra que el Col·legi s’adapta bé a les
noves necessitats dels economistes. El gran
actiu del Col·legi ha de ser identificar
aquestes noves necessitats molt ràpidament
i donar-ne una resposta.

Què es pot millorar en matèria de for-
mació dins de l’àmbit catala?
Seria bo pensar que, de vegades, les
actuacions de l’Administració no s’han de
reduir a polítiques que suposin una des-
pesa en termes monetaris. És interessant
iniciar una reflexió sobre els efectes posi-
tius que pot suposar per a la comeptitivi-
tat d’un país una bona organització en
termes de formació: que la Forcem s’or-
ganitzi a partir del debat actual d’una
determinada manera, o el sistema educa-
tiu en general, pot tenir a mig termini
efectes molt importants. El mateix passa
amb la política industrial. S’obre un perí-
ode en què el debat sobre aquests qües-
tions ha de ser rellevant. En el cas de la
formació, com en el cas de la indústria, és
evident que Madrid juga un paper, però
també és obvi que hi ha àmbits d’actua-
ció propis en què les coses es poden fer
millor o pitjor, i és aquí on una bona
organització podria suposar un pas enda-
vant respecte a la situació actual.

Aquí hi inclouria un canvi en els
òrgans de govern de les universitats,
com han proposat diversos experts i
el mateix informe Bricall?
Actualment, per exemple, no es poden eli-
minar determinats ensenyaments que no
tenen demanda per la pròpia organització
de la universitat. Però hi ha marge de manio-
bra en aquest sentit, i s’hauria d’aprofitar.

Claudi Pérez
Periodista
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iu BENEFICIOS FISCALES

REAL DECRETO 742/2003, DE 20 DE JUNIO
(BOE 02-07-2003) [LE102134]
Se desarrolla la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 53/2002,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales administrativas y del orden social,
sobre beneficios fiscales aplicables a "Caravaca Jubilar 2003"

Materias afectadas: IAE; ICIO; IIVTNU; TASAS LOCALES; IRPF; SOCIE-
DADES; ITPAJD

MEDIDAS FISCALES URGENTES

REAL DECRETO-LEY 3/2003, DE 16 DE MAYO
(BOE 17-05-2003) [LE102011]
Se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las
inundaciones producidas a finales del mes de febrero y durante la pri-
mera quincena del mes de mayo de 2003

ORDEN INT/1337/2003, DE 22 DE MAYO
(BOE 30-05-2003) [LE102026]
Se determinan los municipios a los que son de aplicación las medidas
previstas en el Real Decreto-ley 3/2003, de 16 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las
inundaciones producidas a finales del mes de febrero y durante la pri-
mera quincena del mes de mayo de 2003

ORDEN INT/1687/2003, DE 16 DE JULIO
(BOE 16-06-2003) [LE102114]
Se amplía la relación de municipios a los que son de aplicación las
medidas previstas en el Real Decreto-ley 3/2003, de 16 de mayo, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados
por las inundaciones producidas a finales del mes de febrero y duran-
te la primera quincena del mes de mayo de 2003

Materias afectadas: IAE; IBI; IRPF; GESTION TRIBUTARIA; TASAS ESTATALES

IAE

ORDEN HAC/1765/2003, DE 16 DE JUNIO
(BOE 30-06-2003) [LE102127]
Se concede la delegación de la inspección del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas a diversos Ayuntamientos, Diputaciones y Comuni-
dad Autónoma

ORDEN HAC/1766/2003, DE 24 DE JUNIO
(BOE 30-06-2003) [LE102128] 
Se delega la gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas en diversos Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales

RESOLUCION DE 19 DE JUNIO DE 2003
(BOE 04-07-2003) [LE102141]
Departamento de Recaudación Tributaria de la Agencia Tributaria
Se modifica el plazo de ingreso en período voluntario de los recibos
del Impuesto sobre Actividades Económicas del Ejercicio 2003 relati-
vos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de
pago de dichas cuotas

IRPF / SOCIEDADES

CONVENIO HISPANO-BELGA DE 14 DE JUNIO DE 1995
(BOE 04-07-2003) [LE102139]
Instrumentos de Ratificación del Convenio entre España y Bélgica ten-
dente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fis-
cal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y Protocolo,
hecho en Bruselas el 14 de junio de 1995, y del Acta que lo modifica,
hecha en Madrid el 22 de junio de 2000

Otras materias afectadas: PATRIMONIO; TRIBUTOS LOCALES

RESOLUCION DE 18 DE JUNIO DE 2003
(BOE 27-06-2003) [LE102130]
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimes-
tre natural del año 2003, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros

IVA

ORDEN HAC/1736/2003, DE 24 DE JUNIO
(BOE 28-06-2003) [LE102125]
Se desarrolla el régimen especial aplicable a los servicios prestados por
vía electrónica, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido 

LEY GENERAL TRIBUTARIA

LEY 19/2003, DE 4 DE JULIO (BOE 05-07-2003) [LE102145]
Sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las tran-
sacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas
de prevención del blanqueo de capitales

Otras materias afectadas: IRPF; NO RESIDENTES; SOCIEDADES; ITPAJD;
HACIENDAS LOCALES 

LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO (BOE 10-07-2003) [LE102155] Concursal

Otras materias afectadas: SOCIEDADES; ITPAJD

GESTION TRIBUTARIA

REAL DECRETO 682/2003, DE 7 DE JUNIO (BOE 10-06-2003) [LE102068]
Se regula el sistema de tramitación telemática a que se refiere el artí-
culo 134 y la disposición adicional octava de la Ley 2/1995, de 23 de
marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada

ORDEN HAC/1398/2003, DE 27 DE MAYO (BOE 03-06-2003) [LE102048]
Se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efec-
tiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende
ésta expresamente a la presentación telemática de determinados
modelos de declaración y otros documentos tributarios

ORDEN PRE/1551/2003, DE 10 DE JUNIO (BOE 13-06-2003) [LE102085]
Se desarrolla la Disposición final primera del Real Decreto 209/2003,
de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificacio-
nes telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos

Notícies al dia
La Administración Tributaria modifica la obligación de declarar de las
entidades parcialmente exentas
Aprovechando la promulgación de la Ley 26/2003, de 17 de julio, modificado-
ra de la Ley del Mercado de Valores y del texto refundido de la Ley de Socieda-
des Anónimas, se ha introducido una disposición adicional (la quinta) en la que
reforma de nuevo los criterios sobre la obligación de declarar de las entidades
sin ánimo de lucro tanto por sus rentas exentas como no exentas.
La modificación se sustancia en una nueva redacción al apartado tercero del artícu-
lo 142 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, esta-
bleciéndose, con carácter retroactivo para los periodos impositivos iniciados a partir
del 1 de enero de 2002, una serie de limitaciones a la citada obligación formal.
Concretando, no tendrán obligación de presentar declaración los sujetos pasi-
vos a los que se refiere el capítulo XV, del título VIII, cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que sus ingresos totales no superen los 100.000 euros anuales.
b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención

no superen los 2.000 euros anuales.
c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.

Principales novedades de la futura Ley General Tributaria
La nueva Ley General Tributaria que se publicará con toda probabilidad duran-
te la segunda quincena de diciembre tiene, entre sus objetivos, el aumento de
la seguridad jurídica y de las garantías de los contribuyentes a través de diver-
sas medidas que contienen como novedades más significativas las siguientes:
– Inexigencia de interés de demora cuando sea la Administración la que incum-

pla los plazos establecidos.
– Nuevos recargos del 5% y 10%, sin intereses de demora para ingresos antes

de la providencia de apremio.
– Obligación de abono por parte de la Administración del coste de las garantías

y de su interés correspondiente.
– Incremento a un mes de los plazos para interponer recursos.
– Ampliación del carácter vinculante a todas las contestaciones sobre consultas

de los contribuyentes, unificando los criterios de la Administración Tributaria.
– Nuevos instrumentos de lucha contra el fraude a través de la regulación del

abuso de la norma tributaria.
– Ampliación de los supuestos de responsabilidad; regulándose la concerniente a

los administradores, así como la responsabilidad subsidiaria de contratistas y sub-
contratistas en relación con las retenciones y tributos que deban repercutirse.

– Se prevé la actuación de los obligados tributarios mediante un asesor fiscal.
– Nuevas reducciones en materia de sanciones, tanto en los supuestos de con-

formidad como del pago en periodo voluntario sin recurso. En concreto, ade-
más de la reducción del 30% por conformidad, se contempla una del 50%
para las actas con acuerdo y otra del 25%, salvo para las actas con acuerdo,
si se ingresa en plazo y no se recurre. 

– Regulación de las actas con acuerdo cuando sea difícil interpretar la normati-
va, así como cuando sea complejo valorar determinados elementos. 

Para finalizar, es importante mencionar que como consecuencia de las nuevas
sanciones previstas a partir de la entrada en vigor de la Ley, se suspenderán los
procedimientos sancionadores no firmes para que puedan beneficiarse los con-
tribuyentes, de tal forma que se ejecutarán antes de final de junio de 2004. Así
se aplicará a cada contribuyente la normativa mas favorable.

Noves disposicions



Signatura electrònica
com a economista

• Perquè cada cop més l’ús de les noves tecnologies és un fet més quotidià

• Perquè cada cop és més habitual que ens comuniquem i enviem els nostres informes, docu-
ments als nostres clients en formats electrònics, ( e-mail,....)

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

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

La signatura electrònica com a economista:

• Ens aporta seguretat en les comunicacions que es realitzen mitjançant internet

• Ens garanteix que, si s’altera el contingut d’un document, signat digitalment, és detecta de
seguida, a la vegada que garanteix al receptor que l’emissor “no repudiarà” el document o mis-
satge tramés electrònicament.

La signatura electrònica com a economista es converteix en el document d’identitat imprescindible per
operar en la xarxa amb les màximes condicions de seguretat que no solament garanteix la identitat de
la persona, que signa un document o un correu, sinó que a més garanteix que aquella signatura és d’un
economista.

Firmaprofesional és una societat
creada per diferents col·legis pro-
fessionals (advocats, arquitectes,
economistes, enginyers, farmacèu-
tics i metges) que, al seu torn faci-
lita la firma electrònica dels
col·legiats. Firmaprofesional és
una autoritat de certificació. El
Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya actua com a autoritat de
registre de Firmaprofesional, és a
dir qui diu a quins economistes
se’ls pot emetre el certificat digital
que els haurà de permetre signar
electrònicament i a quins se’ls ha
de “ revocar” el permís.

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya
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de Catalunya
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Transcorreguts tres anys des de l’entrada en vigor de la Llei
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)1,
moltes empreses i professionals han fet l’esforç per adaptar-se
a les exigències dictades per la nova Llei.
Això no obstant, l’aplicació de la nova normativa, l’abast
de les seves obligacions, l’ús legítim de les dades, la decla-
ració dels fitxers, les possibles sancions... són qüestions
importants on l’economista sovint es veu desorientat.
Per aquest motiu, l’habitual article jurídic de “l’Informatiu de
L’Economista” es veu substituït per una selecció de les deu (10)
consultes i tres (3) casos formulats pels propis col·legiats
envers la Llei Orgànica de Protecció de Dades. 
A continuació s’exposen de forma resumida les preguntes i
respostes més habituals, per tal que l’economista es pugui
orientar els trets fonamentals d’aquesta normativa.

Què són les dades de caràcter personal?

Són qualsevol informació relativa a persones físiques identifi-
cades o identificables, en el sentit que aquestes dades perme-
tin identificar a la persona.
En conseqüència les bases de dades relatives a les persones
jurídiques queden fora de l’àmbit d’aplicació de la LOPD.

Què és un fitxer?

És tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal amb
independència de la forma de creació, organització o accés al
mateix.
Alguns exemples habituals de fitxers són les bases de dades de
clients, treballadors, actuacions judicials o les dades econòmi-
ques i fiscals.

Quins fitxers es troben subjectes a l’aplicació de la LOPD?

Els fitxers que continguin dades de caràcter personal registrats
en suport físic i que els faci susceptibles del seu tractament.

Qui està obligat a notificar la creació, modificació o
supressió de fitxers?

Qualsevol persona física o jurídica, sigui de naturalesa pública
o privada, està obligada a notificar la creació, modificació o
supressió de fitxers per la seva inscripció en el Registre Gene-
ral de Protecció de Dades.

Si sóc responsable d’un fitxer, quines dades puc emma-
gatzemar?

Les dades que podem obtenir i emmagatzemar seran les ade-
quades i no excessives en atenció a la finalitat per les quals
han estat sol·licitades. En cap cas les dades podran ser utilit-
zades per a finalitats incompatibles per a les quals han estat
obtingudes i autoritzades pels cedents.

Quines són les obligacions respecte les dades?

El Títol I de la Llei estableix que les dades hauran de ser exac-
tes i actualitzades i es tractaran d’acord amb la finalitat deter-

minada per a la qual s’hagin obtingut i, un cop aquestes
dades hagin quedat obsoletes, s’hauran de cancel·lar.
La persona que cedeix les seves dades haurà de prestar el
seu consentiment i ser informada de la finalitat per a la
qual es recullen, donant la seva conformitat a aquest
tractament. 
El responsable del fitxer haurà de procurar els mitjans ade-
quats per tal que les dades puguin ser consultades, modifica-
des o anul·lades en qualsevol moment. 
No obstant això, l’obtenció de les dades que es refereixin a
les parts d’una relació laboral, judicial o administrativa i
siguin necessàries pel manteniment i compliment de les
seves obligacions no requerirà consentiment de la persona
afectada. 

Quines són les obligacions respecte els fitxers?

El responsable del fitxer haurà d’implantar les mesures de
seguretat descrites en el Reglament de Mesures de Seguretat
dels Fitxers Automatitzats2.
Les mesures establertes estan orientades al control de l’accés,
modificació, còpia de seguretat i gestió dels fitxers en funció
la informació objecte de tractament.
La creació d’un fitxer de dades de caràcter personal s’haurà de
notificar a l’Agència de Protecció de Dades, la qual haurà de
resoldre sobre la inscripció del fitxer en un termini màxim d’un
mes des de la presentació de la sol·licitud.

Quines mesures de seguretat han d’acomplir els fitxers?

De conformitat amb l’establert en l’art.3 del Reglament de
Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats es diferencien
tres (3) nivells d’informació (bàsic, mig i alt) i en conseqüència
tres (3) nivells de protecció de les dades. 

Nivell bàsic: Tindran aquesta consideració els fitxers que con-
tinguin dades personals com el nom complert, l’adreça, nivell
professional o el número d’identificació fiscal.

Nivell mig: Tindran aquesta consideració els fitxers que con-
tinguin dades relatives a infraccions administratives o penals,
a l’Hisenda Pública o serveis financers, així com el conjunt de
dades que permetin obtenir l’avaluació de la personalitat d’un
individu.

Nivell alt: Tindran aquesta consideració els fitxers que con-
tinguin dades ideològiques, d’origen racial, salut o vida sexual.
Per tant, els responsables de bases de dades de caràcter per-
sonal han d’acreditar uns sistemes de control diferenciats per
als diferents nivells de protecció.

Com puc declarar els meus fitxers?

Per tal declarar un fitxer, s’escau identificar el responsable del
fitxer, realitzar una breu descripció, assenyalar la seva ubicació
principal, detallar el tractament de la informació i explicar les
mesures de seguretat, entre d’altres.
Als efectes de facilitar i ordenar aquesta informació, l’Agència
de Protecció de Dades (www.agenciaprotecciondatos.org) ha
emès un model de sol·licitud per a la creació, modificació i
supressió de fitxers. La sol·licitud ha de ser lliurada al Registre
General de Protecció de Dades.

Qüestions pràctiques sobre la Llei Orgànica de Protecció de Dades
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Quines conseqüències pot tenir l’incompliment de la
Llei?

L’infracció del previst a la LOPD pot comportar la imposició de
les sancions legalment previstes al Títol VII de l'esmentada Llei.
Les infraccions es dividiran entre lleus, greus i molt greus, d’a-
cord amb el detall següent:

Infraccions lleus: Són exemples d’infraccions lleus no atendre
–per motius formals– la sol·licitud de rectificació o cancel·lació
d’un interessat o procedir a la recollida de dades sense acom-
plir el deure d’informació.
Les infraccions lleus poden ser sancionades amb multes de
601,01 e a 6.010,21e.

Infraccions greus: Són exemples d’infraccions greus la reco-
llida de dades de caràcter personal sense autorització, la vul-
neració dels drets de guarda secret o el manteniment de
fitxers, locals o programes sense les degudes mesures de
seguretat.

Les infraccions greus poden ser sancionades amb multes de
6.010,21 e a 300.506,05 e.

Infraccions molt greus: Són exemples d’infraccions molt
greus la recollida de dades de forma enganyosa, la comunica-
ció o cessió de dades en casos no permesos o l’obstaculització
sistemàtica de l’exercici del dret d’accés, rectificació i
cancel·lació.

Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb multes
de 300.506,05 e a 60.102,1 e a 

Sóc un assessor fiscal que utilitza dades personals per
a la confecció de l’IRPF, quines són les meves obliga-
cions?

En la formalització de l’encàrrec professional s’ha de sol·licitar
l’autorització del client perquè les seves dades constin en els
diferents fitxers del despatx professional.
Amb caràcter previ, s’informarà de l’ús que es faran dels fit-
xers i es manifestarà que l’assisteixen els drets d’accés, rectifi-
cació, cancel·lació i oposició, així com els mitjans concrets per
exercitar-los.
En cas que sigui necessari, es sol·licitarà autorització per la ces-
sió de dades a terceres persones o entitats, sempre que aques-
tes estiguin destinades a l’acompliment de l’encàrrec
professional rebut. En aquest supòsit, la primera cessió de
dades haurà de ser notificada a tots afectats.
Probablement el fitxer ja hagi estat declarat a l’Agència de
Protecció de Dades i per tant només tinguem que notificar la
seva modificació.
Un cop finalitzada la feina les dades restaran al fitxer de l’e-
conomista fins que les dades es puguin considerar obsoletes,
moment en què seran cancel·lades.
Es pot donar el supòsit que el client sol·liciti la cancel·lació
anticipada de les dades de manera que l’assessor no
pogués acomplir els terminis previstos en la normativa pro-
fessional. 
Davant aquesta situació inusual que enfronta dues normati-
ves, s’aconsella cancel·lar les dades seguint la petició del client
i notificar el fet al Col·legi d’Economistes de Catalunya per tal
que en quedi constància.

Treballo en una assessoria on tramitem nòmines d’altres
empreses. Quines autoritzacions necessito?

Segons el disposat a l’article 6.2 de la Llei, les dades que són
fruit d’una relació laboral no requeriran ser individualment
autoritzades. En conseqüència la formalització del contracte
de treball és un document suficient per a l’ús de les dades dels
seus empleats quan a les dades necessàries per a la confecció
de les nòmines.
La cessió de les dades a una assessoria laboral externa a l’em-
presa no és una qüestió clara. Per una banda (article, 11.2.b)
la Llei preveu que la cessió de dades no requerirà autorització
prèvia quan

“Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima
aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo,
cumplimiento y control implique necesariamente la
conexión de dicho tratamiento con ficheros de terce-
ros. En este caso la comunicación sólo será legítima en
cuanto se limite a la finalidad que la justifique”

Per una altra és aconsellable, com a mesura de prudència, que
l’empresa autoritzi expressament l’ús de les dades per a la
confecció de les nòmines.
Aquesta circumstància no modifica les obligacions de l’em-
presa respecte l’Agència de Protecció de Dades, quant a la
declaració i actualització dels fitxers.

He estat nomenat pèrit en un procediment judicial. Qui-
nes formalitats he d’acomplir envers la LOPD?

Les actuacions pericials dins el marc d’un procediment judicial
es poden distingir segons hagin estat aportats per les parts o
bé nomenats per l’Òrgan Jurisdiccional (Jutge o Tribunal).
Els informes pericials aportats en defensa dels interessos
d’una de les parts, es regulen segons el previst a l’article
265 de la Llei d’Enjuiciament Civil, Llei 1/2000 de 7 de
gener, i han d’acomplir els mateixos requisits que els res-
tants encàrrecs professionals: autorització de les dades,
posar en coneixement de l’Agència de Protecció de Dades la
creació d’un fitxer...
L’única peculiaritat rau que l’informe serà presentat davant el
Jutjat, en defensa dels interessos legítims d’una de les parts.
En cas que hagis estat nomenat pèrit per part del Jutjat o Tri-
bunal no serà preceptiva l’autorització prèvia de les persones
implicades en el procediment i s’haurà d’estar al presvist a l’ar-
ticle 342 i següents de la LEC.
En conclusió, les bases de dades de caràcter personal són un
fet generalitzat dins l’àmbit professional de l’economista. Per
aquest motiu s’escau recordar alguns aspectes importants de
la seva regulació que ens permetin veure en quina mesura ens
hem adaptat a les exigències de la nova Llei.

Enric Fort.
Advocat

Millet Guillén Bécares

1 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de setembre.
2 Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatit-

zats aprovat per Reial Decret 994/1999 d’11 de juny
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l El Reial Decret-Llei 2/2003, publicat en el BOE del dia 26 d’a-
bril i, amb entrada en vigor al dia següent de la seva publica-
ció, introdueix una sèrie de mesures que afecten el foment
d’ocupació per a dones, treballadors autònoms i cooperatives,
el lloguer d’habitatges, energies renovables, noves tecnolo-
gies i PIME i s’introdueixen modificacions en la Llei de Defen-
sa de la Competència, així com determinades normes relatives
als préstecs hipotecaris, que seguidament comentem.

Aquestes mesures han estat titllades de conjunturals, precipi-
tades i electoralistes, pel moment en què foren adoptades,
després de la guerra de l’Iraq i a un mes de les eleccions. El
temps ens dirà si ha estat així.

COMPTE ESTALVI-EMPRESA (IRPF):

Es crea el compte “estalvi-empresa” l’objecte del qual ha de
ser la seva posterior inversió en activitats empresarials. Aquest
compte, amb un règim fiscal similar al del compte d’estalvi-
habitatge, gaudirà d’una deducció fiscal del 15% en l’IRPF,
permetent una base de deducció màxima de 9.000 euros
anuals. Els fons obtinguts hauran de destinar-se a la constitu-
ció d’una empresa amb, almenys, un local, un empleat i amb
la forma jurídica de Societat Limitada Nova Empresa, que
no podrà ser patrimonial. El termini màxim per a la inscripció
en el Registre Mercantil de la nova empresa acollida a aquests
avantatges fiscals és de quatre anys a partir de l’obertura del
compte.

EMPRESES DE REDUÏDA DIMENSIÓ:

S’eleva de cinc a sis milions d’euros, el límit de xifra anual de
negoci que defineix les empreses de reduïda dimensió en l’Im-
post sobre Societats, amb un règim tributari més beneficiós
(per a períodes impositius iniciats a partir del 27 de maig de
2003)

INVERSIÓ-AMORTITZACIÓ ACCELERADA:

Es milloren els coeficients d’amortització lineals màxims, mul-
tiplicant els coeficients de les taules vigents d’amortització per
1,1 per a les adquisicions d’actius nous realitzades entre l’1
de gener de 2003 i 31 de desembre de 2004. 
El nou coeficient serà aplicable durant la vida útil dels actius
nous adquirits en el període abans esmentat.

FOMENT D’ENERGIES RENOVABLES:

S’estableix amb caràcter general per a totes les empreses, una
deducció en la quota íntegra de l’Impost sobre Societats del
10 % de les inversions realitzades destinades a l’aprofitament
de fonts d’energia renovables. (Fins ara únicament disfrutaven
d’aquesta deducció les empreses de reduïda dimensió).

S’incentiva la utilització de l’energia solar mitjançant la bonifi-
cació opcional de fins al 50% de la quota de l’IBI, per part dels
ajuntaments, per als immobles destinats a habitatges que ins-
tal·len sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
provinent del sol.

HABITATGES DE LLOGUER. NOU RÈGIM ESPECIAL EN
L’IMPOST SOBRE SOCIETATS:

En l’Impost sobre Societats s’estableix un règim especial per
als rendiments dels contractes de lloguer d’empreses de nova
creació l’objecte social exclusiu de les quals sigui l’arrendament
d’habitatges situats en territori espanyol i locals o places de
garatge, sempre que el valor comptable de locals i garatges no
excedeixi del 20% del valor comptable de la inversió en habitat-
ges, que compleixin, a més, amb els següents requisits:

– L’habitatge ha de tenir una superfície que no excedeixi de
110 m2 o bé ser de protecció oficial. 

– S’han de destinar un mínim de deu habitatges a aquesta
activitat.

– Almenys un terç dels contractes de lloguer han d’incloure
una clàusula d’opció de compra de l’habitatge a favor de 
l’arrendatari.

– En el cas d’habitatge lliure, l’evolució del cost del lloguer
queda limitada a un increment anual de l’IPC menys 0,75
punts, durant els cinc primers anys de vigència del contracte. 

Aquest règim especial es concreta en una bonificació del 85%
en la quota íntegra resultant de l’aplicació del règim general,
o del 97%, aplicable per a cada habitatge i segons els requi-
sits específics per a aquest supòsit, que enumera la norma.
Els habitatges que adquireixin les entitats en règim especial per
destinar-los a l’arrendament i els sigui aplicable la bonificació del
97%, es beneficiaran del tipus superreduït de l’IVA. (4 per 100).

L’opció per aquest règim especial haurà de comunicar-se a
l’Administració Tributària i és aplicable per als períodes impo-
sitius que s’iniciïn a partir del 27 de maig de 2003.

PRÉSTECS HIPOTECARIS. REDUCCIÓ DEL COST DE LES
OPERACIONS HIPOTECÀRIES:

Per a les hipoteques actuals i les que vagin a constituir-se a par-
tir de l’entrada en vigor del RDL comentat, les entitats de crè-
dit hauran de proporcionar informació sobre els instruments de
cobertura del risc d’increment del tipus d’interès (pòlissa d’as-
segurances), i no podrà la subscripció d’aquesta assegurança
modificar les condicions originals del préstec. El cost d’aquesta
tindrà la consideració de despesa deduïble en l’IRPF com a
adquisició d’habitatge.

L’entitat financera haurà d’oferir la possibilitat de pactar l’am-
pliació del termini del préstec en les subrogacions, i la comis-
sió per novació que vingui motivada per ampliació del termini
no podrà excedir del 0,1% del capital pendent d’amortitzar.

Per als nous préstecs es fixa una comissió màxima per can-
cel·lació anticipada del 0,5% quan es tracti d’hipoteques a
interès variable.

S’estableix una reducció del 90% dels aranzels notarials i
registrals per al canvi d’interès variable a fix, i del 75% en
qualsevol altra operació.

Novetats fiscals, laborals i d’altres introduïdes pel RD-Llei 2/2003,
de mesures de reforma econòmica
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lFOMENT DE L’OCUPACIÓ PER A DONES. BONIFICACIONS
EN LA SEGURETAT SOCIAL:

Per a les dones que es reincorporin al treball després la mater-
nitat o excedència per cura de fill, es bonifica durant dotze
mesos la totalitat de la quota empresarial per contingències
comunes a la Seguretat Social.

Si la treballadora tenia contracte temporal o de durada defini-
da i l’empresa el converteix en indefinit, la bonificació anterior
assolirà els divuit mesos.

Es fomenta la contractació laboral de dones discapacitades en
els següents termes:

– Contractació de dones discapacitades menors de 45 anys,
bonificació del 80% de la quota empresarial per contingèn-
cies comunes de la Seguretat Social.

– Contractació de dones discapacitades de 45 o més anys,
bonificació del 90% de la quota empresarial de la Seguretat
Social

TREBALLADORS AUTÒNOMS:

– Els treballadors que tinguin fins a 30 anys que s’incorporin al
Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), podran
optar a una base de cotització d’entre el 75% de la base
mínima i fins a la quantitat de la base màxima, durant els tres
anys immediats següents a la data d’efectes de la seva alta.

– Per a les dones amb 45 o més anys s’estableixen les matei-
xes condicions del punt anterior.

– Els autònoms podran accedir a la possibilitat de cobrar per
incapacitat temporal a partir del quart dia de la baixa, en lloc
d’esperar 15 dies com fins a l’entrada en vigor de les mesu-
res que comentem.

– En les contingències professionals, la prestació es percebrà a
partir del dia següent al de la baixa.

– Es permet que puguin acumular-se les bases de cotització
que un treballador hagi realitzat en dos règims de la Segu-
retat Social (pluriactivitat), de sort que ambdues cotitzacions
computin en el moment de calcular les seves prestacions. 

– Exoneració de quotes de la Seguretat Social de treballa-
dors per compte propi, inclosos en el camp d’aplicació
dels Règims Especials Agrari, dels Treballadors del Mar i
de Treballadores per Compte Propi o Autònoms, amb
edat de 65 anys o més i amb cotització efectiva mínima
de 35 anys. 

SOCIETATS COOPERATIVES:

– Es millora la capitalització de la prestació per desocupació,
ampliant-se la possibilitat de capitalitzar aquesta prestació
quan el desempleat s’incorpori com a membre d’una coo-
perativa o societat laboral, de forma estable, o quan preten-
gui constituir-se en treballador autònom i amb minusvàlua
mínima del 33%.

ALTRES MESURES:

– Es reforça la transparència en els processos de concentració
empresarial.

– S’incentiva l’accés dels discapacitats a la societat de la
informació amb una deducció del 10% en l’Impost sobre
Societats per a la creació de software destinat a aquest
col·lectiu.

Ricard Viña
Assessor fiscal del Col·legi

Fiscalitat i obligacions legals de les fundacions
10 de desembre de 2003

Seminari i fusions, escissions, aportacions 
d’actius i bescanvis de valors
24 i 25 de novembre de 2003

Planificació fiscal del tancament 
de l’exercici 2003
27 de novembre de 2003

Impost sobre successions i donacions
30 de setembre; 2, 7 i 9 d’octubre de 2003

Seminari sobre transmissions patrimonials 
i actes jurídics documentats
14, 16 i 21 d’octubre de 2003

Curs de fiscalitat immobiliària
20 d’octubre al 5 de novembre de 2003
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Sis de cada deu famílies de l’Estat espanyol diuen que no poden estalviar
A Espanya es consolida “la consciència social de l’estalvi”
però el cert és que 6 de cada 10 famílies reconeixen que
estalvien poc o quasi res. Aquestes són dues de les principals
conclusions de l’edició 2003 de l’estudi d’UNESPA (Patronal
d’Assegurances) sobre hàbits d’estalvi financer dels ciuta-
dans de l’Estat espanyol, impulsat per l’agrupació de vida i
pensions de la citada entitat. Per començar i per la part que
ens toca, sols dir que on es remarca clarament la falta d’es-
talvi és a Catalunya, ja que és l’àrea on menys s’estalvia de
tot l’Estat, trencant així el mite del català previsor i estalvia-
dor (sense oblidar la trista fama d’una mica garrepes).

L’informe per si sol ja és contundent, sols el 34,4% de les llars
té capacitat d’estalvi, però sols un 13,4% estalvia més de la
quarta part del que es dedica al consum, dades certament pre-
ocupants, encara que per contra, es demostra que aquests
nivells tan baixos permeten ser optimista de cara el futur. És a
dir, la capacitat de desenvolupament d’estalvi privat és gran,
ja que per cada llar que estalvia, pràcticament n’hi ha dues
que no ho fan. Pensem però que a l’enquesta no es demostra
amb dades objectives sinó amb les percepcions o manifesta-
cions dels entrevistats.

L’estudi reconeix com a factors rellevants per l’estalvi: l’estat
civil (les ruptures matrimonials evidencien la pèrdua de capa-
citat d’estalvi, ja que el 75% dels separats o divorciats estal-
vien minsament), el nombre de fills (el 70% de famílies
nombroses no es poden plantejar un model d’estalvi), els
ingressos econòmics, i finalment el nivell d’estudis (l’estudi
demostra que existeix una major quota d’estalvi entre les per-
sones amb estudis universitaris).

En canvi, es descarta la idea, per molts preconcebuda, que els
joves no estalvien. En l’estudi, aquest segment s’ha revelat com
a estalviador metòdic i que encara que no són els que més apor-
ten, sí que comencen a ser un grup amb pes específic i focus
d’atenció per les entitats que cerquen clients amb potencial.

Amb tot, ja podem fer un “retrat robot” de l’agent amb major
capacitat d’estalvi (més de la quarta part del que dedica al
consum): home, de 24 a 25 anys, solter, sense fills, amb estu-
dis universitaris, de classe mitja-alta, amb ingressos nets men-
suals a la seva llar de més de 3.500 e i que viu en una ciutat
de tipus mitjà, d’entre 101.000 i 500.000 habitants.

RAONS PER ESTALVIAR

En l’estudi es remarca com en els dos darrers anys la por al risc
s’ha incrementat en gairebé un 5%, éssent el percentatge
total pràcticament del 70%. D’aquí podem extreure que les
dones són les més prudents en le moment d’invertir i que
aquesta pudència s’incrementa amb el pas dels anys i amb
l’envelliment dels inversors-estalvaidors. 

Persones amb un baix nivell d’estudis, també presenten una
aversió al risc, així com també, els separats i divorciats, les llars
amb menys nivell d’ingressos i les famílies nombroses. És a dir
que aquestes dades es complementen amb les conclusions
anteriors i podem dir que hi ha una alta correlació entre qui té
més aversió al risc i qui menys estalvia.

Un altre fet a destacar són les principals raons que condueixen
a l’estalvi, en què prevalen amb claredat les motivacions lliga-
des a la previsió de futur. Les més destacades són: tenir pre-
vista una reserva per poder afrontar una despesa
extraordinària (93.3% dels enquestats), garantir la seguretat
econòmica en el moment de la jubilació (85.7%), la preocu-
pació per la seguretat econòmica de la família en cas de mort
o invalidessa (83.9%) i la previsió de situacions de dependèn-
cia (74.4%), aquestes són sens dubte les principals raons per
estalviar. Un darrer motiu menys destacable seria el poder fer
alguna cosa a gust personal com un viatge o una afició coso-
tosa (63.8%). 

D’ altra banda es detecta una major preocupació pel mante-
niment de la qualitat de vida en el futur, que es generalitza en
tots els segments de la població. Al capdavall, a 3 de cada 4
enquestats li preocupa bastant o molt la qualitat de vida en el
futur, percentatge que augmentarà inexorablement, ja que la
incertessa cada vegada és major. És per això que hi ha el con-
venciment majoritari que és necessari estalviar privadament
per poder tenir un futur amb certa estabilitat, les xifres així ho
demostren, ja que sols un 33.8% consideren que l’Estat vet-
llarà pel seu futur.

Si ho comparem amb l’entorn més proper, l’Europa que sem-
pre ens marca els índexs suposadament adequats, els experts
consideren que les diferències són notables ja que la concièn-
cia estalviadora ha estat més lenta en desenvolupar-se al nos-
tre país, podríem dir que ens ha arribat més tard, i que
malhauradament la inversió en habitatge és el doble o triple
que l’europea, per això cada any s’estalvia menys, ja que la
despesa en l’adquisició de l’habitatge xucla els possibles exce-
dents d’estalvi.

Per últim, no podem pensar en la sostenibilitat de les pen-
sions públiques en el futur, aquest no ha de ser el problema.
Hem de pensar en les prestacions que volem pel nostre futur,
ja que difícilment les pensions públiques mantindran el nos-
tre nivell de vida. La pensió pública és vital per a la vertebra-
ció social i econòmica, i si bé ha d’ajudar a mentenir un cert
nivell econòmic, aquest, s’haurà de complementar amb una
previsió privada. 

Per tant ja sabem que ens toca.... a estalviar.

Albert Cairo
Director Comercial de GDS

No estalvien gens Estalvi insignificant Estalvi entre un 10% 
i un 25% de la despesa 
corrent

Estalvi de més del 25% 
de la despesa corrent

NS / NC



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.

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

EconoLlar
Protegim la seva llar.

Us 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’indemnització de 4.507,59 e. 

• 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 3.005,06 e per fill i amb un límit màxim de 6.010,12 e, en concepte d’ajuda
als estudis als fills menors de 18 anys que conviuen en el domicili assegurat.

A més, els Col·legiats podran gaudir d’un 15% de descompte en la prima.

EconoCotxe
Seguretat i confiança. 

Els anys de col·laboració i un gran nombre de col·legiats que ja tenen el cotxe asse-
gurat a Zurich són la nostra millor garantia.

• Només amb una trucada podrà des de saber el preu per a l’assegurança fins fer-ne
la contractació i fins i tot passar declaracions per FAX, sense necessitat de des-
plaçar-se.

• Assistència en viatges des del quilòmetre zero (el seu domicili) amb lliure elecció
de tallers per a la reparació del vehicle.

• Gestió de reclamació d’infraccions de trànsit i assessorament telefònic en ges-
tions relacionades amb el cotxe.

• Oferta extensiva a cònjuge i familiars directes.

• Assegurança d’accidents per al conductor amb cobertura de 12.020,24 e en cas de
mort o invalidesa permanent.

• Danys per pedra.

• 100% de valor de nou del vehicle durant els dos primers anys de la matriculació
en cas de robatori o sinistre total.

• Disposa d’un Centre de Peritatges i serveis perquè no perdi ni un minut del seu
temps.

• Sistema de bonificacions per no haver donat sinistres, molt estable i durador.

• I amb uns preus molt competitius.

Per a qualsevol informació relacionada amb aquesta assegurança (demanar pres-
supost, fer la contractació, etc.) podeo trucar al 902 110 330

Podeu visitar l’apartat d’Assegurances a la web del Col·legi, 
www.coleconomistes.com/servei/asseg des de la que 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 
Carmen Segovia
assegurances@coleconomistes.com
Pàgina web del Col·legi 
www.coleconomistes.com

Servei Assegurances



Homologació de les normes d’auditoria
INTRODUCCIÓ 

La reunió de la IFAC a Tunis el març de 2002, va prendre entre
altres mesures, i amb la finalitat de restaurar la confiança del
públic en la professió d’auditoria, la constitució de la Interna-
tional Audit and Assurance Standards Board-IAASB. Aquesta
entitat que ha substituït la IAPC (International Auditing Practi-
ces Committee) és la responsable d’emetre les normes inter-
nacionals d’auditoria (ISA), de control de qualitat i de serveis
relacionats.

En el context espanyol, aquest fet té la seva importància ja
que la Comissió Europea ha proposat que per a l’any 2005 les
normes d’auditoria de tots els països membres de la Unió
Europea acompleixin amb les normes ISA.

Addicionalment l’Organització de Comissions de Mercats
de Valors (International Organisation of Securities Com-
missions- IOSCO) està avaluant si aquestes normes pas-
sen a ser obligatòries en els mercats internacionals de
capitals.

L’IAASB ha publicat el seu pla d’acció per al bienni 2003-2004
que abasta l’elaboració d’una sèrie de noves normes i la modi-
ficació de moltes altres. No seria exagerat dir que aquest tre-
ball podria afectar a la gran majoria de normes vigents
actualment.

Alhora s’emetran noves normes de Control de Qualitat (ISCQ),
Assurance (ISAE) així com guies IAP (International Auditing
Practice Statements).

Finalment la IAASB està considerant una sèrie de projectes
que inclouen l’emissió de les següents normes internacionals
modificades: ISA 260 – comunicació de temes d’auditoria, ISA
560 – fets posteriors, ISA 550 – tercers vinculats, ISA 505 –
confirmacions de tercers, ISA 570 – empresa en funciona-
ment, ISA 520 – revisió analítica, ISA 402, ISA 530, ISA 250 i
ISA 580.

Com es pot apreciar, encara que no es considerin els projectes
que estan en consideració esmentats en el paràgraf anterior,
en els propers vint mesos una gran part de les normes inter-
nacionals seran modificades o substituïdes. Normes que no
només correspondran a auditoria, sinó també de control de
qualitat (ISQC) i de confiabilitat (assurance) per a treballs que
no siguin d’auditoria (ISAE).

SITUACIÓ ACTUAL DE L’ADAPTACIÓ DE LES NORMES
TÈCNIQUES D’AUDITORIA ESPANYOLES A LES NORMES
IFAC

Un comparatiu entre les normes espanyoles i les de la IFAC
(International Federation of Accountants) destaca que les
següents normes IFAC estan encara pendents de traslladar-se
a la normativa espanyola:

• ISA 260 – Comunicació de temes d’auditoria als membres
del consell d’administració.

• ISA 402 – Auditoria d’entitats que utilitzen empreses de serveis.

• ISA 530 – El mostreig en auditoria i altres procediments
selectius de proves.

• ISA 545 – Auditoria del mesurament i la divulgació en els
comptes anuals del valor raonalbe (fair value).

• ISA 550 – Tercers vinculats

• ISA 710 – Estats financers comparatius.

• ISA 720 – Una altra informació inclosa en documents que
contenen estats financers auditats.

• ISAE 100 –Treballs de confiabilitat que no són treball d’au-
ditoria.

Al marge d’aquestes mancances, existeixen diferències impor-
tants en algunes normes ISA pel que fa a les existents actual-
ment a Espanya.

• Hi ha diferències importants entre la ISA 700 “Informe d’au-
ditoria” quant al tractament de les incerteses i la norma tèc-
nica d’auditoria sobre informes vigent a Espanya.

• La Norma Tècnica espanyola sobre errors i irregularitats està
desfasada comparada amb la nova versió de la ISA 240.

• Caldrà modificar la Norma Tècnica espanyola sobre el prin-
cipi d’empresa en funcionament ja que contempla una
incertesa significativa quant a aquest principi com origen
d’una salvetat. La ISA 570 no considera una incertesa sig-
nificativa com origen d’una salvetat sempre que s’inclo-
guin els detalls i les justificacions pertinents en els estats
financers.

• Pel que fa a la norma ISA 220 “Control de qualitat de tre-
ball d’auditoria” la IAASB proposa modificacions a l’esmen-
tada norma i addicionalment, emetrà una sèrie de normes
genèriques de control de qualitat sota el nom d’ ISQC (“Nor-
mes Internacionals de Control de Qualitat”). Suposadament
els esborranys d’ISA 220 i ISQC1 haurien d’emetre’s a final
de març amb una data límit d’emissió per ambdues normes
el desembre del 2003.

• No obstant la principal diferència que hi haurà enguany
correspon a les tres noves normes relacionades amb el
risc d’auditoria i la ISA 200 revisada ja que provoca la
modificació parcial de la IAASB, quatre normes addicio-
nals, ISA 300, 520,530 i 540, i la supressió parcial o total
d’ISA 310, 400, 401(Total) i 500(Total). Tot això implica
nous projectes addicionals per actualitzar les normes
espanyoles.

CONCLUSIÓ

Com s’ha vist, el procés de canvi que es duu a terme als
Estats Units ha provocat enormes reaccions arreu en gene-
ral i a la Unió Europea en particular, per la qual cosa, en un
futur proper, s’hauran d’anar incorporant paulatinament
aquests canvis en la normativa reguladora de l’auditoria a
Espanya.

Carlos Puig de Travy
Membre de la Comissió d’Auditoria de l’ICAC
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L’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció)
ja supera els 2500 socis
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L’ACCID que compta amb el suport del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, ja té més de 2500 socis.

El passat 21 de juliol l’ACCID va organitzar la conferència del
professor Chris Nobes, conjuntament amb la Comissió de
comptabilitat del CEC. La conferència va tractar de les
darreres novetats en relació amb les NIC.

COMISSIONS ACCID 

La Comissió de Seguiment de la Reforma Comptable està pre-
sidida per Josep Vallverdú i coordinada per Sole Moya.

Si t’interessa col·laborar amb aquesta Comissió
pots contactar amb Sole Moya (soledad.moya@upf.edu)

Comissió de Comptabilitat Pública: La Comissió està presidida
per Josep Maria Carreras i coordinada per Antoni Mora.

Si t’interessa col·laborar amb aquesta Comissió 
pots contactar amb Toni Mora (antoni.mora@uvic.es)

Fòrum de Comptabilitat de Gestió: La Comissió està coordi-
nada per Pilar Soldevila. 

Si t’interessa col·laborar amb aquesta Comissió 
pots contactar amb Pilar Soldevila (pilar.soldevila@upf.edu)

REVISTES ACADÈMIQUES:

L’ACCID també col·labora amb dues revistes:

Revista de Comptabilitat i Direcció que té com a objectiu pro-
moure l’intercanvi de coneixement entre acadèmics i professio-
nals, i per tant, inclourà dos tipus d’articles: articles doctrinals de
caràcter acadèmic i articles de tipus professional. La revista té
un Consell Assessor i un Consell Editorial. Els directors seran Oriol
Amat i Diego Prior i la sotsdirectora serà Ester Oliveras.

Si vols tenir més informació de la revista 
consulta la pàgina web de l’ACCID (www.accid.org)

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión: en
col·laboració amb AECA i AIC (Asociación Interamericana de
Contabilidad). Ja ha sortit el primer número de la revista que està
dirigida per Jesús Lizcano. Si t’interessa rebre’n un exemplar
contacta amb l’ACCID (accid@accid.org). 

CONVOCATÒRIA PREMIS ACCID

L’ACCID convoca la primera edició dels premis al reconeixement
de les tasques realitzades a Catalunya en l’àmbit de la informació
financera per professionals, acadèmics i entitats públiques o
empreses privades:

Premi a la trajectòria professional

Premi a l’excel·lència acadèmica

Premi a la tesi doctoral

Premi a les bones pràctiques en informació financera

El jurat del Premi estarà presidit pel Dr.Alfredo Rocafort.

Pots consultar les bases dels Premis 
a la pàgina web de l’ACCID (www.accid.org)

AJUTS ACCID:

Optaran als ajuts aquells investigadors o professionals que pre-
sentin propostes de recerca sobre bones pràctiques d’informació
financera, comptabilitat de gestió i sobre informació del capital
intelectual de les empreses.

Data límit de presentació de candidatures:30 de setembre de 2003. 

Dotació: Es concedeixen tres ajuts, com a mínim, cadascun d’ells
dotat amb 3.000 euros. 

Jurat: El jurat estarà format per acadèmics i professionals de l’àm-
bit comptable nomenats per la Junta de l’ACCID. Per a més infor-
mació consulta la web de l’ACCID: www.accid.org

PUBLICACIÓ DEL LLIBRE “COMPRENDRE LES NORMES
INTERNACIONALS DE COMPTABILITAT”

L’ACCID ha publicat conjuntament amb Gestió 2000 el llibre
Comprendre les Normes Internacionals de Comptabilitat
que es proposa explicar, amb un llenguatge clar, el contingut prin-
cipal de cadascuna de les NIC. Els socis de l’ACCID han rebut un
exemplar del llibre gratuitament.

Si encara no tens un exemplar del llibre pots contactar 
amb la Coordinadora de l’ACCID (solias@accid.org)

En pocs mesos l’ACCID ha superat la xifra de 2500 socis, i ja comp-
tem com a socis protectors amb les principals escoles de negocis i
firmes d’auditoria, així com universitats, cosa que confirma que
Catalunya necessita l’existència d’una entitat com l’ACCID. De
tota manera, ara que hem començat a desenvolupar les primeres
activitats ens és imprescindible rebre els teus suggeriments, tant en
relació amb allò que fem, com amb allò que hauríem de fer.

Recorda que com a economista pots ser soci de l’ACCID gratuï-
tament. Ja s’ha posat en marxa la pàgina web: www.accid.org
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aMÓN INTERNET. EL NOM DE DOMINI EUROPEU,
DESENCALLAT? 

Fa unes setmanes, la Comissió Europea va adoptar una
decisió important amb vista al domini d'internet europeu,
que es trobava en un punt mort des de feia mesos. I és que
Brussel·les ha escollit la institució que gestionarà el futur
sufix .eu. Es tracta de l'European Registry for Internet
Domains (Eurid), un consorci format pels organismes que
gestionen els dominis belga (.be), italià (.it) i suec (.se).
Amb aquesta decisió, i després que la comissió signi un
contracte amb l'Eurid, la Unió Europea (UE) podrà
començar finalment a fer passos per demanar a la ICANN
la inclusió del domini europeu al sistema internacional d'a-
dreces (DNS). Es calcula que les primeres webs acabades
amb .eu apareixeran a la tardor o l'hivern vinent, i en
podran demanar els residents a la UE i les empreses i les
organitzacions que hi tinguin la seu.

TECNOLOGIA. UN RELLOTGE AMB AGENDA ELECTRÒNICA

Amazon ha tret a la venda, per uns 300 $, un
rellotge que incorpora agenda electrònica.
Des del rellotge agenda, que s’anomena
Fossil Wrist PDA, es poden prendre notes,
emmagatzemar números de telèfon i adre-
ces, programar cites i editar una llista de les

coses que hem de fer. Talment com una agen-
da manual. El rellotge ha estat dissenyat per tenir

fàcil accés a informació important. Movent els boto-
nets del rellotge, es poden consultar les dades introduïdes a
l'aparell que, a més, es pot connectar a un ordinador per-
sonal. El Fossil Wrist PDA, l'ha dissenyat l'empresa Fossil,
líder al mercat nord-americà de rellotges. La seva mida és la
d'un rellotge ordinari i es presenta en tres versions: metall,
pell i esport. El Fossil Wrist PDA va obtenir el premi al Millor
Aparell Mòbil de l'Any dels guardons que atorga la fira de
noves tecnologies Comdex (www.comdex.com) de Las
Vegas. 

PROGRAMARI LLIURE. NOVA VERSIÓ DE L’OPEN OFFICE

L'OpenOffice és la versió de programari lliure del conegut
paquet ofimàtic Star Office, propietat de Sun Microsys-
tems i ofereix totes les prestacions d'un paquet ofimàtic i,
a més a més, en català. Amb ell podeu crear documents
dinàmics, analitzar dades, dissenyar presentacions i pro-
duir dibuixos. Tot sense drets de llicència i aprofitant els
vostres antics fitxers del Microsoft Office. Incorpora
també un corrector ortogràfic en català, castellà, anglès i
francès. 

L'OpenOffice inclou els mòduls següents: el Writer per crear
documents, informes, butlletins de notícies i fullets; el Calc,
un complet gestor de fulls de càlcu; l'Impress per crear pre-
sentacions multimèdia, i el Draw per realitzar tota mena de
gràfics, des de diagrames senzills fins a dibuixos en 3D i efec-
tes especials.

El podeu baixar des de http://www.softcatala.org/prog126.htm
sempre que tingueu una connexió prou ràpida ja que pesa més
de 50 Mb.

PMF (PREGUNTES MÉS FREQÜENTS). 
COM FER SERVIR EL CORREU DEL COL·LEGI AMB UNA
CONNEXIÓ ADSL O AMB UN ALTRE PROVEIDOR D’ACCÉS
A INTERNET

L’ús del correu electrònic va lligat amb l’accés a internet.
És a dir... per raons de seguretat, el proveïdor de conne-
xió és qui valida (coneix) l’usuari que fa servir el correu-e
i per tant li dóna permís per poder enviar missatges. Quan
un es connecta a internet amb un proveïdor però té el
correu-e amb un altre, cas que es tingui connexió per
ADSL i es vulgui fer servir el correu del Col·legi, es troba
que pot rebre correctament els missatges però no pot
enviar-ne. Com solucionar-ho? Doncs fent un senzill canvi
en la configuració del programa de correu-e. Respectarem
el servidor d’entrada (o servidor POP3), mail.economis-
tes.com i, en el servidor de sortida (o servidor SMTP)
posarem smtp.recol.es 

Us recordem que tots els col·legiats usuaris d’aquest servei
teniu a la vostra disposició un telèfon d’atenció per resoldre
aquells problemes que tingueu en la configuració de l’accés a
internet i del correu electrònic. Aquest telèfon funciona les 24
h del dia i és el 902 455 466.

D’altra banda, el departament d’informàtica del Col·legi
també pot atendre aquelles consultes que tingueu referents a
aquest tema.

LA WEB RECOMANADA. BITÀCOLES.NET: EL MÓN DELS
‘WEBLOGS’ EN CATALÀ

El fenomen de les bitàcoles (més conegut per weblogs) no
ha tingut la mateixa implantació a la xarxa catalana que en
altres, com ara l’anglosaxona o la hispana. Una recent
incorporació a internet pot servir per impulsar els weblogs
en català. Es tracta de bitàcoles.net (www.bitacoles.net),
una web creada pel grup Comunicatek de la Bisbal de
l’Empordà.

Una bitàcola és una web on un o més usuaris hi van publi-
cant notes. La gran quantitat que hi ha a internet d’aques-
tes pàgines ha fet necessària l’aparició de pàgines com
www.bitacoles.net que informen els internautes de quins
han estat els darrers weblogs a actualitzar-se, i a quina hora.
Aquestes són una mena d’índex que classifiquen les pàgines
per temes.

Quadern de navegació
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ESPECIAL ELECCIONS
AL PARLAMENT
DE CATALUNYA 2003
La Junta de Govern, en motiu de les properes eleccions al Parlament de Catalunya la
propera tardor, va demanar als representants dels partits polítics, en representació
parlamentària, que responguessin un breu qüestionari de sis preguntes que responen
les principals inquietuds dels economistes en relació al programa econòmic de cadas-
cun dels partits polítics i va sol·licitar al responsable de la Secretaria Econòmica del
nostre Col·legi que efectués un escrit comparatiu de les diverses propostes amb les
propostes concretes que el nostre Col·legi va opinar, en relació al model econòmic de
Catalunya pel futur, cap final del mes d’abril del 2002.

Exposem a continuació les respostes que hem rebut dels partits polítics a les qüestions
plantejades.



Sobre la base d’un model centrat en l’economia productiva i en el fet que la primera font de
riquesa del nostre país és la seva gent, CiU proposa fer girar el futur model de progrés econò-
mic de Catalunya entorn als valors de la competitivitat, l’obertura, el dinamisme, el creixement
sostingut i sostenible, l’equilibri territorial i la cohesió social.

Tenim un acceptable punt de partida: una economia dinàmica, amb un notable grau d’obertu-
ra, amb els millors índex de creixement de l’Estat espanyol, amb una taxa d’atur de les més bai-
xes, …; però és imprescindible que en el futur introduïm estratègies més clares i més
compartides que ens permetin generar més sinèrgies i una orientació econòmica més com-
pacta. Pensem que per fer-ho caldrà una major sincronització de la iniciativa pública i de la pri-
vada, bé i admetent que estem en un context global on és absurd plantejar-se posar portes al
camp. En aquest sentit, som partidaris d’aprofundir plantejaments com el que va endegar el
Govern de la Generalitat durant l’any 2002, on, sota el títol “Catalunya futur, impulsem l’econo-
mia catalana”, va promoure un ampli debat  conjuntament amb la societat civil i els agents
socials, i que va concloure un seguit de recomanacions titulades expressament “objectius com-
partits”.

En definitiva, el nostre horitzó és situar Catalunya com a una de les primeres potències econò-
miques del sud d’Europa i del conjunt de la Mediterrània, amb una cohesió social exemplar i uns
nivells de benestar garantits per tothom.

De manera esquemàtica, proposem situar set grans prioritats com a motors per impulsar la nos-
tra economia; és el que a CiU col·loquialment en diem les quatre “i” i les tres “f ”:

-Iniciativa. Volem promoure i fomentar més l’esperit emprenedor, amb mesures concretes que
van des de millorar les condicions dels autònoms fins a la creació de noves línies de finançament
de capital-risc. Però també incloem en el capítol de la iniciativa la necessitat de redimensionar
algunes de les nostres empreses, amb l’objectiu de fer-les més potents, més fortes i amb més
capacitat competitiva.

-Innovació. La innovació, entesa en el seu sentit més ampli, ha d’impregnar la manera de fer de
la nostra economia i, concretament, de les nostres empreses. En aquest sentit i a títol d’exem-
ple, promourem xarxes d’optimització de coneixement entre el món empresarial i les universi-
tats, situarem la inversió en recerca en el 2% del PIB, crearem nous parcs tecnològics i
potenciarem el projecte Parc del Coneixement com a referència de país en aquest terreny.

-Infraestructures. Noves grans infraestructures? Sí. Però sobretot un nou concepte: Catalunya
en xarxa, hiperconnectada, que vol dir, molt resumidament, passar del factor determinant
“distància” que va marcar el disseny de les infraestructures al segle XX, al factor “temps”. I a més,
aquest factor “temps” pensem que haurà d'anar lligat, més que mai, a promoure un desenvolu-
pament realment sostenible, capaç de compaginar creixement, equilibri territorial i protecció del
medi ambient.

-Internacionalització. Proposem passar de ser una economia exportadora a ser una economia
amb presència al món en tots els nivells. Concretament, ens hem fixat l’objectiu de doblar el
nombre d’empreses multinacionals catalanes en els propers 2 anys.

Informatiu de l’economista núm. 92 Pàg. 39

Hble. Sr. Artur Mas 
per part de Convergència Democràtica 
de Catalunya

1.- Quin és el model de futur que
proposeu per a l’economia catalana:
grans línies que han de caracteritzar
l’economia del futur?

2 i 3.- Quines actuacions s’han d’en-
degar per assolir el model econòmic
que proposeu? Quins són els trets de
la política que en matèria econòmi-
ca necessita Catalunya i proposeu?



4.- Als economistes els preocupa les
desiguals relacions econòmicofiscals
de Catalunya amb el Govern central
i la resta d’Espanya. Què proposeu
al respecte?

5.- Els aspectes productius i tec-
nològics són una constant preocupa-
ció dels economistes en els darrers
anys. Què cal fer al respecte?

-Formació. En aquest àmbit proposem passar de la formació com una etapa de la vida a la for-
mació al llarg de la vida, plantejant mesures com la possibilitat de disposar de 3 mesos de for-
mació cada cinc anys d’activitat laboral, implantant el contracte dual pels estudiants de Formació
Professional, fent de l’anglès una llengua vehicular més a l’ensenyament i a la universitat o pro-
movent mesures fiscals que facilitin la mobilitat laboral entre empresa i universitat.

-Feina. Pensem que no només s’ha d’ambicionar l’objectiu de la plena ocupació, sinó que es pot
aspirar a una major qualitat i estabilitat. I ho podrem assolir si excel·lim en tots els punts ante-
riors: es pot aspirar a una ocupació de qualitat si hi ha una bona base de formació inicial i con-
tinuada i si es creen nous llocs de treball d’alt valor afegit que no descansin fonamentalment en
els salaris baixos. En paral·lel, cal també actualitzar el concepte d’estabilitat: de “feina per sem-
pre”, s’ha de saber passar a la idea de “seguretat de trobar feina”.

-Família. Aquesta és una prioritat que s’acostuma a situar més en l’àmbit del benestar, que en
el de les polítiques econòmiques. Però des de CiU considerem que els programes de suport a
la família, i en particular els que tenen a veure amb la natalitat, cal situar-los com veritables priori-
tats de país també en l’ordre econòmic, en la mesura que la força de Catalunya és la seva gent.
Promoure empreses “familiarment responsables”, estendre i universalitzar més les línies d’ajut
directe a les famílies o ampliar les baixes per maternitat, són alguns dels objectius que ens hem
fixat pels propers anys en aquest terreny.

Aquests són els 7 elements que configuren el cercle virtuós que proposem des de CiU per fer
prosperar la nostra economia en els propers anys. Però és evident que en paral·lel haurem de
desenvolupar –d’acord amb el nou marc competencial que poguem assumir a partir del Nou
Estatut- una nova política de cara a la immigració, una profunda actualització i modernització del
sector públic i, en la mesura que ho permeti el creixement econòmic, unes polítiques més inten-
ses de protecció i de foment de l’Estat del Benestar, d’acord amb un sistema fiscal més equita-
tiu, centrat en els tributs directes i ajustat a una societat i una economia en constant evolució.

El Nou Estatut. De fet aquesta és una prioritat de CiU des de sempre, i en la mesura que hem
pogut, hem introduït millores en el sistema de finançament, amb l’objectiu d’equilibrar el dèficit
fiscal que Catalunya suporta.

Però és evident que necessitem disposar d’un nou mecanisme que s’ajusti a les nostres neces-
sitats com a país, estant disposats a assumir la quota de solidaritat que ens correspongui en fun-
ció de la nostra capacitat de generar riquesa. Per això un dels temes principals que inclou la
proposta de Nou Estatut que plantegem des de CiU és establir un nou pacte fiscal, inspirat amb
el model de concert econòmic, entre la Generalitat i l’Estat. Concretament, en el text que hem
presentat de Bases per a un Nou Estatut hi consten aspectes com:

-Ha de correspondre a la Generalitat la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels
impostos estatals a Catalunya, a partir de la consideració jurídica d’impostos cedits.

-Ha de correspondre també a la Generalitat disposar de potestat normativa sobre els impos-
tos estatals cedits, respectant l’estructura general impositiva de l’Estat.

-La Generalitat ha de disposar de plena capacitat per crear i regular els seus propis tributs.

-Es proposa crear una comissió mixta Estat-Generalitat per, entre altres, determinar la quota de
retorn a l’Estat sobre els rendiments dels impostos cedits recaptats a Catalunya o per determi-
nar el percentatge de participació de Catalunya en la distribució dels fons estructurals europeus.

-Ha de correspondre a la Generalitat tenir autonomia de despesa per poder aplicar lliurement
els seus recursos d’acord amb les directius polítiques i socials que determinin les seves institu-
cions d’autogovern.

-Crear l’Agència Tributària de Catalunya com a Administració única encarregada de la gestió, la
liquidació i la inspecció dels impostos recaptats a Catalunya.

-Integrar en el règim de finançament de Catalunya els fons que l’Estat adreci a programes de
promoció i foment que afectin àmbits de competència del mateix Estat.

En primer lloc, conscienciar el teixit productiu de la importància que tenen la dimensió tec-
nològica i la grandària de cara a un mercat globalitzat. Cal pedagogia per superar recels i temors
i promoure la col·laboració de les empreses en projectes comuns.
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També caldrà un major estímul a la creació d’empreses tant en el vessant del suport i a la pla-
nificació com en el del suport financer i tributari.

La col·laboració també ha de ser el principal actiu en matèria de recerca i de promoció tec-
nològica. Cal continuar fomentant la gestió de la innovació entre les empreses i la promoció de
les noves tecnologies al teixit productiu. Per fer-ho amb més possibilitats és necessari implicar-
hi les universitats i els centres de recerca.

En darrer terme, Catalunya és un país d’emprenedors.Aquest potencial ha de ser utilitzat i s’han
de posar tots els recursos necessaris per tal que cada vegada hi hagi més emprenedors, més
persones capaces de tirar endavant una empresa i de fer-la competitiva. Per això cal un règim
fiscal específic per aquest col·lectiu, cal facilitar-los l’accés a les fonts de finançament, cal simpli-
ficar i alleugerir-los de tràmits administratius, cal bonificar-los la capacitat d’invertir, així com totes
aquelles mesures que els facilitin la seva tasca i els aporti un bon entorn on desenvolupar-la.

Catalunya i la seva economia són importants a Europa per la seva activitat, per la seva ocupació,
per la seva qualitat de vida... El repte a superar en els propers anys, allà on Catalunya ha de pas-
sar el rumb és Europa, és la Mediterrània, aquestes han de ser els nostres mercats prioritaris.

Per això és del tot imprescindible disposar de capacitat d’incidència directa en el procés de
construcció europea i en els mecanismes de presa de decisions: Catalunya ha tenir veu pròpia
directa a la Unió Europea.

En el terreny econòmic, la propera ampliació de la UE a 10 nous països serà un repte per a
Catalunya ja que són uns països amb nivells productius acceptables i baixos costos laborals en
comparació amb els vigents al nostre país. Cal que des de Catalunya i, concretament, des de les
seves institucions es potenciï l’activitat de les nostres empreses, incentivant-les a ser capaces de
competir en termes d’innovació, de disseny i de valor afegit.

Els socialistes catalans tenim l’ambició que Catalunya assoleixi en la nova economia del conei-
xement un paper similar al que va tenir durant la revolució industrial, al capdavant de l’econo-
mia espanyola i ocupant una posició destacada entre les regions més avançades d’Europa.

La nostra aposta estratègica és que Catalunya esdevingui una peça fonamental d’una regió euro-
pea de disset milions d’habitants, que s’estén des de Montpellier i Toulouse, fins a València, Sara-
gossa i Ciutat de Mallorca; que connecta el nucli central de l’Europa comunitària amb la
Mediterrània occidental, i també amb el Nord d’Itàlia i el Magrib. Catalunya ha d’esdevenir el
centre econòmic, logístic, universitari, cultural, de lleure i de consum d’aquesta zona.

A Espanya, Catalunya ha d’apostar per la bicapitalitat econòmica, i per una concepció equilibra-
da i no radial del territori. Ha de comprometre’s a fons en el desenvolupament de l’arc medi-
terrani i de l’eix de l’Ebre. I en el nostre país, és fonamental assegurar una idònia connectivitat
interior.

6. Des del vostre punts de vista, quin
és el paper que ha de tenir Catalunya
en el context de la nova Unió Euro-
pea ampliada? Què cal fer per afron-
tar aquest repte?
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Excm. Sr. Pasqual Maragall
per part del Partit dels Socialistes 
de Catalunya

1. Quin és el model de futur que
proposeu per a l’economia catala-
na: grans línies que han de caracte-
ritzar l’economia del futur?



2. Quines actuacions s’han d’ende-
gar per assolir el model econòmic
que proposeu?

3. Quins són els trets de la política
que en matèria econòmica necessita
Catalunya i proposeu ( indústria,
comerç, recerca i desenvolupament,
fiscalitat, finançament, formació,
infraestructures, internacionalit-
zació,...)?

4. Als economistes els preocupa les
desiguals relacions econòmicofiscals
de Catalunya amb el govern central
i la resta d’Espanya. Què proposeu
al respecte?

El nostre projecte econòmic es basa en tres pilars fonamentals: 1) impulsar la modernització de
la nostra economia i situar-la en una posició altament competitiva en la societat del coneixe-
ment; 2) dotar-la de les infraestructures precises en matèria de transports, comunicacions i
xarxa energètica; i 3) consolidar el nostre model social d’Estat del benestar i reforçar les políti-
ques de cohesió social.

Per a modernitzar la nostra economia i situar-la a l’avantguarda de la societat del coneixe-
ment són imprescindibles un conjunt d’accions: Crear un pol universitari potent, que aple-
gui tota la capacitat de transferència de tecnologia i de coneixement i de relació
internacional de les universitats i centres de recerca, aprofitant la concentració de l’àrea
universitària de Barcelona, i desenvolupar un veritable centre universitari i de recerca de
referència en el sud d’Europa. Connectar aquest pol universitari al teixit productiu i ade-
quar-lo a les seves necessitats. Adaptar el teixit productiu a les noves tecnologies. Dotar ins-
truments de capital risc, actualment insuficients, per mobilitzar capitals que financin
projectes empresarials en sectors innovadors i ajudin a consolidar les empreses de dimen-
sió suficient per competir en un mercat global. Tanmateix, cap d’aquestes actuacions serà
suficient si nó resolem el dèficit formatiu de la nostra població activa. En el nostre projec-
te econòmic la formació del capital humà és una prioritat. Cal resoldre els problemes d’i-
nadaptació entre les qualificacions que demanda el mercat de treball i les que ofereix el
sistema educatiu.

Els dèficits infraestructurals han esdevingut una autèntica hipoteca sobre el futur de la nostra
economia i del nostre creixement econòmic. Catalunya ha d’estar ben connectada amb la
euroregió de disset milions d’habitants, que ha de tenir com a columna vertebral el Corre-
dor Mediterrani. És imprescindible completar una nova infraestructura ferroviària d’ample
internacional i apte per a persones i mercaderies que vertebri aquest corredor. Uns ports,
amb autonomia, capaços d’exercir un paper líder en el Mediterrani. És necessari un gran aero-
port, de gestió autonòmica i mixta, entès com un hub intercontinental i estretament lligat a
la xarxa ferroviària d’Alta Velocitat. És del tot ineficient un mapa espanyol d’infraestructures
basat exclusivament en la radialitat i concebut des de Madrid.

Catalunya endins hem de ser capaços de “vessar el desenvolupament del litoral cap a la Cata-
lunya interior”, a través dels nous eixos interiors: eix central (o Transversal desdoblat), enllaçat
amb els ports de Tarragona i Barcelona; eix de l’agroindùstria de Tarragona a l’Eix Transversal;
l’eix diagonal de Vilanova-Vilafranca-Igualada-Manresa; Eix del Llobregat i Eix del Ter. És a dir : una
columna vertebral (eix central) del que parteixen les terminals nervioses (viàries i ferroviàries)
cap a la costa i els Pirineus.

Un model que significa, en síntesi, l’ampliació del corredor mediterrani fins a l’Eix Transversal,
establint un eix potent de desenvolupament de la Catalunya interior i les seves ciutats. Que
implica la connexió internacional i que comporta la creació de centres logístics en els nusos de
connexió de les xarxes viàries i ferroviàries.

L’empenta econòmica que Catalunya necessita ha de servir per aprofundir en la igualtat
d’opor tunitats. Les polítiques de família són indispensables per permetre la conciliació
de la maternitat i el treball, per permetre la incorporació de la dona al mercat de tre-
ball i millorar les expectatives de la sostenibilitat a mig termini dels nostres sistemes de
pensions. Desenvolupar una veritable política d’habitatge és del tot imprescindible. S’ha
promoure l’habitatge de lloguer, l’habitatge social i la rehabilitació. La política urbanísti-
ca i d’habitatge han d’impulsar també una actuació integral en els barris més degradats
de Catalunya. I, evidentment, cal un compromís decidit contra la pobresa.
A Catalunya, cal recordar-ho, existeix un nombre impor tant de ciutadans per sota del
llindar de la pobresa.

El finançament autonòmic és un element essencial per a l’autogovern de Catalunya per les
seves repercussions financeres, però també per les seves repercussions polítiques. L’acord
assolit el juny de 2001 és un acord de mínims que no respon a les aspiracions que ens
havíem fixat, que està donant uns resultats molt minsos, i que s’ haurà de canviar.
Les línies fonamentals de reforma són: l’aprofundiment en la capacitat normativa de les
comunitats autònomes; assegurar la corresponsabilització de les CA en l’administració tri-
butària; un bon sistema de subvencions d’anivellament; l’aproximació gradual entre els
ingressos per habitant de les CA de règim comú i les CA de règim foral; la reforma del
Senat per tal de conver tir-lo en una ver tadera cambra territorial; i, com ja hem apuntat en
el punt anterior, la garantia d’un nivell adequat d’inversions en infraestructures de l’Estat a
Catalunya.
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En nostre projecte econòmic per a Catalunya en la societat del coneixement tenim dotze priori-
tats d’acció de govern. Aquestes són:

I. En el marc del sistema educatiu, reduir les elevades taxes de fracàs escolar per assegurar la
integració social i la igualtat d’oportunitats, millorar a mig termini la qualificació de la mà d’obra
i augmentar la taxa de matriculació en ensenyaments postobligatoris.

II. Reforçar la formació professional, en particular la vinculada als oficis, integrant els mecanismes
de reciclatge professional i de formació continuada en una mateixa estructura educativa.

III. Establir el “compromís individual per l’accés al treball”, a través del nou Sistema d’Ocupació
de Catalunya.

IV. Desenvolupar els acords territorials d’ocupació que integrin tots els recursos i els orientin
cap a les potencialitats de la zona per crear ocupació i millorar la capacitat d’ocupar-se de les
persones.

V. Augmentar els recursos destinats a l’ensenyament universitari a través principalment d’un
increment de la política de beques i ajuts als estudiants.

VI. Crear un pol universitari potent que aplegui tota la capacitat de transferència de tecnologia
i de coneixement i de relació internacional de les universitats i centres de recerca, per fer de la
concentració de Barcelona un centre de referència del Sud d’Europa.

VII. Dissenyar el mapa global de les infraestructures de telecomunicacions per al conjunt de
Catalunya, assegurar l’accés a tot el territori, complementant la inversió privada per evitar la dua-
lització digital a nivell territorial.

VIII. Donar suport als centres tecnològics existents i promoure la creació de nous centres de
caràcter sectorial o especialitzats en alguna tecnologia, d’iniciativa privada però sense finalitat
lucrativa, amb important representació del món empresarial i professional.

IX. Crear, amb l’impuls inicial del sector públic, fons per invertir a risc en nous projectes empre-
sarials en sectors avançats tecnològicament i en projectes de desenvolupament de petites i mit-
janes empreses.

X. Promoure l’establiment de la seu d’algun dels organismes reguladors de mercats a Cata-
lunya.

XI. Posar en marxa un Pla de Modernització Administrativa i de millora dels Serveis als Ciuta-
dans i simplificar l’Administració per reduir les traves burocràtiques requerides per a la creació
de noves empreses.

XII. Reformar els mercats de serveis essencials en xarxa perquè es donin les condicions de
competències idònies.

Per assolir aquestes prioritats és imprescindible la complicitat de fons entre el sector públic i el
sector privat, amb el lideratge de la Generalitat, sense dirigismes. Amb la voluntat decidida d’a-
plegar esforços i de dur a terme una àmplia concertació social i institucional.

En tots els punts precedents hem definit un projecte per a Catalunya en el context d’una
regió europea de 17 milions d’habitants, en què el nostre país ha de tenir una posició des-
tacada al capdavant de la societat del coneixement, Per aconseguir-ho, com hem dit, és
imprescindible garantir la connectivitat Catalunya enfora i Catalunya endins. I el que és més
important. Catalunya ha d’apostar per sectors d’elevat valor afegit. Ha d’apostar per la recer-
ca, la formació... El model basat en costos laborals baixos, precarietat laboral, treball poc qua-
lificat i sectors de poc valor afegit està esgotat. No és sostenible en la mesura que es basa
en condicions de l’economia internacional que molt difícilment es mantindran amb l’amplia-
ció de la Unió Europea.

5. Els aspectes productius i tecnolò-
gics són una constant preocupació
dels economistes en els darrers anys
(baix nivell de productivitat, reduï-
des inversions, manca de lideratge
empresarial, dimensió del teixit pro-
ductiu...). Què cal fer al respecte?

6. Des del vostre punt de vista, quin és
el paper que ha de tenir Catalunya en
el context de la nova Unió Europea
ampliada? Què cal fer per afrontar
aquest repte?
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Volem una economia oberta i competitiva. L’economia catalana ha de basar-se en l’estabilitat
pressupostària i les reformes estructurals que en el conjunt d’Espanya ens ha de servir per man-
tenir un diferencial de creixement respecte de l’eurozona en moments d’atonia cíclica.

Reforma de l’ensenyament per potenciar la formació de capital humà, suport a la PIME i a l’e-
conomia productiva, reconeixement de la cultura emprenedora, I+R+I, rigor pressupostari, polí-
tica tributària que estimuli d’estalvi i la inversió, etc.

En un mercat monetari integrat i en un marc d’estabilitat macroeconòmica cal esmerçar tots els
recursos necessaris per dur a terme una política orientada a la competivitat i a la productivitat.
Cal donar valor afegit als nostres productes i això suposa fer política microeconòmica d’inves-
tigació i recerca. Hem de recolzar la internacionalització de les nostres empreses.

A la política de forta inversió pública en infraestructures que desenvolupa el Govern de l’Estat
s’hi ha afegit un nou model de finançament que potencia l’autonomia financera de Catalunya,
basat en els principis de suficiència i corresponsabilitat fiscal. És el millor sistema de finançament
que ha tingut Catalunya on cal posar la política fiscal al servei de l’economia productiva.

En un marc d’estabilitat macroeconòmica amb cessió de sobirania monetària a instàncies euro-
pees, no podem utilitzar el tipus de canvi per guanyar competivitat. Les devaluacions competiti-
ves per guanyar quota de mercat han passat a la història. Cal fer una política de diferenciació
del producte, de donar-li un valor afegit, per això és tan important la investigació i la recerca.
Tenim en aquest terreny un marc fiscal favorable, cal potenciar-lo.

Europa és un repte de futur per Catalunya. Cal superar vells discursos reivindicatius i de greu-
ge comparatiu per preparar-se per l’esdevenidor europeu. El debat ara no és l’autogovern sinó
el futur constitucional d’Europa. L’Estatut ha estat un bon instrument per Catalunya, hem d’uti-
litzar-lo per dissenyar una política econòmica que ens permeti ser més competitius a Europa.
No es tracta de tenir més competències sinó de ser més competents en l’exercici de les nos-
tres competències per a no perdre el tren d’Europa.
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1.- Quin és el model de futur que
proposeu per la economia catalana:
grans línies que han de caracteritzar
l’economia del futur.

2.- Quines actuacions s’han de por-
tar a terme per aconseguir el model
econòmic que proposeu? 

3.- Quins són els punts de la política
econòmica que Catalunya necessita
i que proposeu en matèria d’indús-
tria, comerç, investigació i desenvo-
lupament, finançament, infraestruc-
tures i internacionalització?

4.- Als economistes els hi preocupa
les desiguals relacions econòmicofis-
cals de Catalunya respecte al Govern
central i a la resta d’Espanya. Què
proposa al respecte?

5.- Els aspectes productius i tec-
nològics són una constant preocupa-
ció dels economistes en els darrers
anys (baix nivell de productivitat,
reduïdes inversions, manca de lide-
ratge empresarial, dimensió del tei-
xit productiu... Què cal fer al
respecte?

6.- Des del seu punt de vista, quin és
el paper que ha de tenir Catalunya
en el context de la nova Unió Euro-
pea ampliada? Què cal fer per
afrontar aquest repte? 

Excm. Sr. Josep Piqué
per part del Partit Popular
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1.- Quin és el model de futur que
proposeu per a l’economia catalana:
grans línies que han de caracteritzar
l’economia del futur?

2.- Quines actuacions s’han d’ende-
gar per assolir el model econòmic
que proposeu?

3.- Quins són els trets de la política
que en matèria econòmica necessita
Catalunya i proposeu (indústria,
comerç, recerca i desenvolupament,
fiscalitat, finançament, formació,
infraestructures, internacionalit-
zació,...)?

Des d’ERC apostem per un model socioeconòmic centrat en el benestar de les persones i amb
una economia basada en la creació de valor afegit, la recerca i la innovació, la qualitat dels nostres
productes i serveis, en la internacionalització de les nostres empreses i en la formació de qualitat
dels nostres treballadors i treballadores. Defensem el desenvolupament del model propi de PIME
de Catalunya, que ha estat el motor del nostre creixement, però apostem també pel desenvolupa-
ment d’una estructura productiva basada en la pluralitat de formats. Al mateix temps, defensem la
configuració d’un Espai Social Català basat en una ocupació plena, digna i de qualitat; amb uns ser-
veis de benestar suficients i ajustats a la realitat social i econòmica del país, en especial pel que fa al
seu cost de la vida; i per la integració plena en drets i deures dels nous catalans.

En l’àmbit econòmic,Catalunya ha d’enfrontar un nou cicle per tal de donar resposta als principals rep-
tes que té avui plantejats. El primer és consolidar Catalunya i Barcelona com a nucli d’una euroregió
de 15 milions d’habitants, superant el model radial de les relacions econòmiques en l’Estat espanyol,
amb unes infraestructures dignes i competitives. El segon és configurar un sector públic al servei del
país i de les persones, amb un sistema de finançament suficient, un enfortiment del sistema català de
benestar social i una administració àgil, transparent i eficient. El tercer repte és afavorir el desenvolu-
pament del capital humà, que permeti una ocupació plena i de qualitat, millorar tot el que fa referèn-
cia a la formació professionalitzadora i la conciliació de la vida laboral i la personal, així com una millor
gestió de la captació exterior de capital humà.El quart és impulsar un teixit productiu competitiu, inno-
vador, obert al món i arrelat al territori, amb un èmfasi important en la política de recerca, desenvo-
lupament i innovació i d’internacionalització de la indústria catalana. Per últim, Catalunya ha d’enfortir
l’economia de la identitat i la qualitat, en sectors com el turístic, les indústries culturals i l’agricultura.

L’objectiu prioritari de l’acció pública ha de ser l’assoliment d’una ocupació plena i de qualitat, apro-
fitant el potencial del teixit bàsic de petita i mitjana empresa del país i de la capacitat emprene-
dora de la seva gent. Ens cal establir un nou marc per a l’ocupació a Catalunya, l’espai social català,
que ha de permetre conciliar la vida laboral i la personal, facilitar les condicions d’accés al mercat
de treball de tothom que vulgui incorporar-se, reduir la precarietat en les contractacions, aug-
mentar la seguretat i higiene en les condicions laborals, assimilar les condicions de protecció social
de tots els treballadors i treballadores amb independència de la seva fórmula jurídica, i acollir en
condicions d’igualtat i justícia les persones que arriben al nostre país amb l’objectiu de treballar per
millorar les seves condicions de vida. L’espai social català ha de configurar també un marc de for-
mació professional integral que unifiqui els criteris d’assignació dels diferents recursos existents
(formació reglada, ocupacional, continua, etc.) i impulsi una capacitació permanent de les persones
al llarg de total la seva vida activa, així com l’equilibri territorial mitjançant l’adequació de capaci-
tats professionals i teixit econòmic sobre el territori.

Ens cal, també, assolir un sistema de finançament de les administracions públiques catalanes que
redueixi de forma significativa el dèficit fiscal que pateixen els ciutadans i les ciutadanes, un sistema
que atorgui, alhora, les competències sobre els aspectes centrals de les nostres institucions. L’ob-
jectiu de disposar de majors recursos econòmics pel sector públic català ha de servir, en primer lloc,
per a configurar una administració al servei de les persones, per a garantir un sistema de benestar
social català que permeti a tothom –i principalment als sectors més desafavorits– l’accés a uns béns
públics de qualitat i a unes prestacions públiques equitatives i amb un poder adquisitiu just, i facili-
tar els instruments de defensa dels drets dels consumidors i les consumidores. Una administració,
també, més simple, àgil, eficaç i transparent en les seves relacions amb els ciutadans i les ciutadanes,
alhora que més implicada en el desenvolupament econòmic iel benestar del país.

Sr. Josep-Lluís Carod
per part d’Esquerra Republicana 
de Catalunya



Pàg. 46 Informatiu de l’economista núm. 92

El sector públic català ha d’impulsar una política decidida de suport al sector industrial per tal de
millorar la seva competitivitat en un entorn global, amb una aposta clara per la innovació tec-
nològica i la recerca com a pilars fonamentals del futur industrial del país, consolidar i millorar el
suport a la creixent internacionalització de les empreses catalanes, orientant el procés amb crite-
ris propis. La política industrial ha de ser utilitzada, també, com a instrument bàsic de l’equilibri terri-
torial de Catalunya, afavorint l’arrelament i desenvolupament de les activitats allà a on trobin les
economies externes més favorables, garantint la multiplicitat i diversificació de polaritats i sectors
de desenvolupament i minimitzant els impactes traumàtics dels processos de desinversió indus-
trial. La Generalitat de Catalunya ha de posar una atenció especial al desenvolupament del model
comercial propi de Catalunya, així com al sector financer, amb unes especificitats molt clares en
relació a altres models existents a l’Estat espanyol, afavorint el seu creixement i impulsant la seva
implicació, com a sector instrumental, en el desenvolupament econòmic i social del país.

Per últim, ens cal substituir una classe subalterna i que, en no ser dirigent, esdevé fonamen-
talment dominant, per una nova classe emergent d’emprenedors, professionals, acadèmics
que mentalment ja siguin lliures, capaços, per això, de recuperar una direcció autocentrada
dels destins de Catalunya, com varen fer aquella burgesia il·lustrada a principi del XX i aque-
lla classe menestral i treballadora els anys 30. Una classe que es mereixi el nom de dirigent
perquè pensa localment, i actua globalment, i a l’inrevés, pensa globalment i actua localment.

El model de finançament de la Generalitat de Catalunya és fonamental per a l’avenç cap a quo-
tes més altes de sobirania política i determinant per a la consecució d’un model de societat més
just, igualitari i solidari. Els successius fracassos en les negociacions del sistema de finançament a
Catalunya han limitat de manera evident el desenvolupament del nostre autogovern i han man-
tingut la dependència econòmica de Catalunya respecte de l’Estat. Aquesta situació s’estén,
també, a les deficiències del sistema de finançament local. L'existència d'un dèficit fiscal insòlit en
el context europeu (entre un 8 i un 10 % del nostre PIB) representa que cada habitant de Cata-
lunya deixa cada any a Madrid 220.000 pessetes, la qual cosa és clarament insostenible.

La nostra proposta és obtenir un règim de finançament autonòmic que avanci de manera progres-
siva cap a un model foral i que, per tant, doti a Catalunya de major capacitat financera i normativa.
Defensem,el Concert Cooperatiu com a part integrant del nou Estatut Nacional de Catalunya,basat,
principalment en l’establiment de la Generalitat com a única autoritat tributària a Catalunya i que,
per tant, tindria la capacitat normativa, recaptatòria, de gestió i de control de la totalitat dels impos-
tos pagats pels ciutadans i les ciutadanes del seu territori. I, en segon lloc, en la creació d’un fons de
cooperació de caràcter transitori, amb una durada no superior als 10 anys, i que permetria assegu-
rar l’estabilitat del sistema de finançament de la resta de CA.Aquest fons de cooperació, fixat en una
quantitat màxima del 2,5 % del PIB català, estaria destinat a cooperació en projectes de desenvolu-
pament de millora dels serveis públics als territoris de l’Estat menys desenvolupats.

Les tasques són múltiples i, en diversos fronts, pel que fa als aspectes teconològics i productius,
necessitem, en primer lloc, incrementar progressivament la depesa destinada a les activitats de
R+D, fins assolir en 2010, que s’hi dediqui un percentatge del PIB de Catalunya no inferior al
1,90 % i prioritzar la seva concentració en sectors de futur en els quals Catalunya té un posi-
cionament rellevant o un bon potencial (biotecnologia, audiovisual, aeronàutica, nous materials,
salut, energies renovables, reciclatge i medi ambient, etc.). Això ens permetrà, assolir l’efecte 
d’arrossegament de la inversió privada, de tots els sectors però molt especialment des de l’àm-
bit de les PIME, cap a la recerca, el desenvolupament i la innovació. Ens caldrà també inserir el
sistema català de recerca en l’àrea europea de recerca i integrar la funció de innovació tec-
nològica en el territori i amb les administracions que el gestionen, en el desenvolupament dels
seus sectors productius i el reequilibri territorial.

Pel que fa a l’aspecte estructural del teixit empresarial, hem de realitzar un conjunt de reformes
legislatives en els àmbits de la fiscalitat, els sistemes de finançament, la successió empresarial, les
aliances i la cooperació empresarials, amb l’objectiu d’estructurar processos de dimensionament
empresarial que afavoreixin, a curt i mig termini, l’aparició de grans unitats empresarials en sec-
tors estratègics de l’economia catalana.

Catalunya ha d’apostar de manera decidida per la internacionalització de la seva economia en
l’àrea de la nova Unió Europea tant la del 2004 com la del 2007. En aquest context i comptant
amb el suport de l’administració, les empreses catalanes haurien de centrar els seus esforços
d’expansió a l’estranger en aquells mercats on el valors de competitivitat i eficiència siguin priori-
taris i en aquells que són el seu mercat d’expansió natural. Així els països europeus, amb espe-
cial atenció als nous països de l’est d’Europa i aquells països del nord d’Àfrica haurien de ser els
mercats principals on dirigir les seves activitats productives i inversores.

4.- Als economistes els preocupa les
desiguals relacions econòmicofiscals
de Catalunya amb el govern central
i la resta d’Espanya. Què proposeu
al respecte?

5.- Els aspectes productius i tec-
nològics són un constant preocupa-
ció dels economistes en els darrers
anys (baix nivell de productivitat,
reduïdes inversions, manca de lide-
ratge empresarial, dimensió del tei-
xit productiu...) Què cal fer al
respecte?

6.- Des del vostre punt de vista, quin
és el paper que ha de tenir Catalunya
en el context de la nova Unió Euro-
pea ampliada? Què cal fer per afron-
tar aquest repte?



Proposem una economia catalana ecològicament sostenible, socialment justa, innovadora i
avançada democràticament. Aquests principis no sols són la base d’un model de futur sinó una
aposta de present. Això vol dir, comprometre’s amb un model de desenvolupament sostenible
de Catalunya que faci compatible la creació de benestar amb la preservació mediambiental,
optant per la potenciació de les energies renovables, l’estalvi de recursos, el reciclatge i la reu-
tilització, la reducció d’emissions contaminants i de residus. Significa transformar el mercat de
treball defugint del model actual caracteritzat per l’alta precarietat laboral i l’elevada sinistrali-
tat laboral, avançant vers un model de treball de qualitat que sigui la base d’una estructura pro-
ductiva eficient i innovadora que obtingui els avantatges competitius del coneixement i la
productivitat. Una societat avançada requereix un nivell de serveis públics universal i de quali-
tat i mecanismes que assegurin, sobre la base d’un dret de ciutadania, l’accés de tothom a uns
nivells mínims de benestar impedint l’exclusió social. Existeix, cada vegada més, una demanda
general d’aprofundiment democràtic i de majors nivells de transparència i responsabilitat social
dirigits en concret cap les empreses que demanden una major implicació d’aquestes amb el
seu entorn.

Per assolir aquests reptes cal un sector públic que actuï com a garant dels drets socials i com a
impulsor de polítiques ecològiques i de noves polítiques industrials actives. El nostre model
econòmic implica una nova cultura de la sostenibilitat, de l’estat del benestar, de la democràcia
participativa i per tant requereix d’un lideratge compartit amb la diversitat de sectors cívics de
la societat catalana.

Hi ha instruments adients per avançar en aquesta direcció des de crear instàncies col·lectives i
participatives que treballin per transformar les actuals indústries en indústries netes, promoure
l’agricultura ecològica i la qualitat alimentària, impulsar els pressupostos participatius, promoure
de forma decidida l’economia social, impulsar mecanismes de participació dels treballadors i tre-
balladores a les empreses, en són una petita mostra.

Probablement, els dos grans dèficits de la indústria catalana siguin en aquest moment la soste-
nibilitat i la innovació i per tant és en aquests dos camps on s’ha d’actuar de forma prioritària,
i a més estan molt vinculats. Hauríem d’aspirar no sols a tenir en un futur immediat una indús-
tria neta si no que a Catalunya prosperin empreses i sectors que proveeixin de les noves tec-
nologies sostenibles que seran la base d’un nou model productiu sostenible que acabarà per
imposar-se. Per tant, hauríem de promoure l’entramat industrial al voltant de la indústria de tec-
nologia d’energia renovables, material ferroviari, etc.., sectors dinàmics i altament innovadors.
Òbviament, sense descuidar la necessitat d’incrementar en general en el conjunt de la indústria
i dels sectors productius els nivells d’innovació, i per tant l’impuls i promoció de despesa en
aquestes activitats.

La necessària internacionalització de les empreses catalanes, com l’augment en els seus nivells
de despesa en innovació, formació i altres sovint es veu limitat per l’escassa dimensió d’aques-
tes. Aquí, hem de buscar fórmules de cooperació per a intentar superar aquesta dificultat.

En temes de formació, sovint s’ha alertat amb les discrepàncies entre les demandes formatives
i les ofertes existents, establir observatoris de demandes de formació, implicar les empreses en
les activitats de formació, millorar els ensenyaments formatius són polítiques a desenvolupar.

1.Quin és el model de futur que pro-
poseu per a l’economia catalana:
grans línies que han de caracteritzar
l’economia de futur?

2.Quines actuacions s’han d’ende-
gar per assolir el model econòmic
que proposeu?

3.Quins són els trets de la política
que en matèria econòmica necessita
Catalunya i proposeu (indústria,
comerç, recerca i desenvolupament,
fiscalitat, finançament, formació,
infraestructures, internacionalit-
zació,....)?

Informatiu de l’economista núm. 92 Pàg. 47

Sr. Joan Saura
per part d’Iniciativa per Catalunya



4. Als economistes els preocupa les
desiguals relacions econòmicofiscals
de Catalunya amb el govern central
i la resta d’Espanya. Què proposeu
al respecte?

5.Els aspectes productius i tecnolò-
gics són una constant preocupació
dels economistes en els darrers anys
(baix nivell de productivitat, reduï-
des inversions, manca de lideratge
empresarial, dimensió del teixit pro-
ductiu,...) Què cal fer al respecte?

6.Des del vostre punt de vista quin és
el paper que ha de tenir Catalunya
en el context de la nova Unió Euro-
pea ampliada? Què cal fer per afron-
tar aquest repte?

Una de les qüestions cabdals pel desenvolupament econòmic són la necessitat de les infraes-
tructures adients així com la seva distribució en el territori. Catalunya pateix de la manca d’una
ordenació territorial que permeti detectar i situar ordenadament els diferents serveis, activitats
com el comerç i les infraestructures requerides que en el seu conjunt permetin un desenvolu-
pament harmoniós, sostenible i reequilibrat del territori. Cal disposar de la xarxa d’infraestruc-
tures que garanteixi l’accés de tots els habitants de Catalunya a les noves tecnologies de la
informació, cal promoure una xarxa de transport públic en el conjunt del territori que possibi-
liti la comunicació de tots els pobles i ciutats, cal facilitar l’accés als polígons industrials a través
de transport públic, cal construir la xarxa ferroviària que permeti promoure el transport de
mercaderies a través del ferrocarril, així com disposar d’una xarxa de trens de rodalies a les prin-
cipals ciutats de Catalunya moderna i eficient.

El sistema de finançament autonòmic ha de ser capaç de subministrar els recursos suficients per
desenvolupar el nivell competencial adquirit, i òbviament el nivell de recursos obtinguts ha d’es-
tar d’acord amb la capacitat fiscal de Catalunya i el nivell competencial. Catalunya té en relació
amb la resta de comunitats, en general, nivells superiors de capacitat fiscal com de competèn-
cies.Això, hauria d’implicar poder disposar proporcionalment d’un major nivell de recursos, que
sols hauria d’estar limitat per la necessària contribució de Catalunya a les despeses comuns de
l’Estat, la contribució al fons de solidaritat i el finançament de les competències encara no trans-
ferides. La nostra proposta de model de finançament parteix de la recaptació i gestió de tots
els impostos a Catalunya per part de la hisenda de la Generalitat, la determinació de la quantia
que es transfereix a la hisenda central en aplicació de les contribucions amunt assenyalades i la
configuració d’una agència tributària participada per les distintes administracions amb motiu de
contribuir a la lluita contra el frau fiscal.

En gran part, totes aquestes qüestions estan interrelacionades. La petita dimensió empresarial i
el baix nivell d’innovació impedeixen nivells adequats d’inversió, afecten els nivells de producti-
vitat i en un món on predominen les grans empreses dificulten els lideratges empresarials. S’ha
d’actuar per diverses vies, cal promoure mecanismes que facilitin el finançament requerit a les
petites i mitjanes empreses. Les caixes d’estalvi aquí haurien de jugar un paper rellevant. Hem
d’impulsar les activitats d’innovació, buscar instruments de complicitat entre el sector públic,
sobretot en les fases de recerca bàsica i aplicada, i els sectors privats. Cal trobar fórmules que
facilitin la cooperació entre empreses que els permeti superar les limitacions de la dimensió. Cal
ser capaços de crear en alguns sectors la marca de Catalunya com marca de prestigi i de qua-
litat i per tant que redundi en la totalitat dels sector. S’haurà d’impulsar el desenvolupament de
la indústria en sectors relativament nous, com de certs subsectors de tecnologies mediambien-
tals o altres on hi ha condicions per obtenir avantatges competitius com en el camp de la bio-
medicina.

L’ampliació de la Unió Europea constitueix un repte per Catalunya, que sols podrem superar si
apostem clarament per una economia productiva basada en la qualitat, la innovació i el disseny
del producte. Hem de reforçar aquests factors que són la base de l’eficiència i la productivitat i
abandonar el model productiu basat en costos salarials baixos on els nous països es troben,
encara, en millor situació.També, haurem de millorar la nostra xarxa de transport i telecomuni-
cacions de forma que permeti superar la situació geogràfica que amb l’ampliació s’ha situat, rela-
tivament més perifèrica. Resoldre les nostres mancances de transport de mercaderies per
ferrocarril constitueix, avui, una urgència.

Catalunya ha de ser capdavantera en la transició cap a la societat del coneixement i la sosteni-
bilitat, els nous paràmetres que configuraran l’estructura productiva d’aquest segle XXI i per fer-
lo cal concertació i diàleg social.
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El Model de Futur per Catalunya del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya i les propostes dels representats dels partits polítics
EL DOCUMENT DEL COL·LEGI

Fa un any i mig el Col·legi d’Economistes de Catalunya va elaborar
el document “Un nou model de futur per a Catalunya. Reflexions
i propostes” (vegeu l’Informatiu de l’economista núm. 85, de juny-
juliol de 2002), que recollia tot un conjunt d’aportacions de 25
economistes realitzades en grups de treball específics sobre temà-
tiques d’interès. Aquest document pretenia contribuir des d’una
perspectiva objectiva i tècnica al debat obert a finals de l’any 2001
sobre la necessitat de dissenyar un model de futur per a Catalun-
ya. El seu contingut s’estructurava en els quatre capítols següents:
• Infraestructures econòmiques i de transports i comunicacions.
• Ocupació i formació.
• Empresa: dimensió i internacionalització.
• Innovació i sostenibilitat.

LES PROPOSTES DELS PARTITS POLÍTICS I EL DOCUMENT
DEL COL·LEGI

El model per a Catalunya
Com és lògic, cada proposta de model recollida en les entrevistes rea-
litzades als líders de cada força política amb representació parla-
mentària respon a les particularitats ideològiques de cada partit, bé
donant un major ressò a l’economia social i als aspectes públics en uns
casos, bé defensant una economia d’identitat catalana en altres, o bé
centrant-se en l’economia productiva en altres.
No obstant, sigui quina sigui la força política hi ha unanimitat en la
necessitat d’encetar un model de futur per a Catalunya que perme-
ti inserir-la en el nou context mundial. Es parteix que el model dels
darrers anys, sustentat en costos laborals baixos, treball d’escassa
qualificació i sectors de poc valor afegit, està esgotat i no és soste-
nible en el marc de la Unió Europea ampliada. 
Per tant, cal un model que permeti posicionar el Principat en els
nous reptes dels propers anys –com l’economia del coneixement,
la sostenibilitat, la productivitat, la qualitat, el disseny i la eficièn-
cia–, situant-la com a capdavantera d’Espanya –cruïlla de l’Arc
Mediterrani i de l’eix de l’Ebre- i d’Europa, i en el centre neuràlgic
d’una macroregió de 15-17 milions de persones, que integri el
sud de França i el nord i l’est d’Espanya.
Segons la majoria dels partits polítics, el model ha d’apostar per l’e-
conomia productiva i el creixement de qualitat, sostenible i innovador,
compatible amb el medi ambient i el benestar, i basat en el valor afe-
git, el capital humà, la recerca, la internacionalització, l’equilibri terri-
torial i la cohesió social. Ha de tenir en compte  la petita i mitjana
empresa com a eix central, però sense perdre de vista la necessitat de
vertebrar estructures de major dimensió i competitivitat. I cal que tin-
gui present una millora substancial de la xarxa de transports i teleco-
municacions, capaç de superar la situació perifèrica en què quedarà
Catalunya una vegada sigui efectiva l’ampliació de la Unió Europea.
Per fer això, la concertació i el diàleg socials són imprescindibles.
En essència, els models que proposen els diversos partits polítics
responen a uns principis similars als que proposa el Col·legi en el
seu document.

Les actuacions i les polítiques
Les propostes d’actuació i de polítiques de les diferents forces
polítiques posen l’accent en els capítols temàtics que recull el
document del Col·legi. Destaca l’atenció a:
• les infraestructures (garantir la connectivitat enfora i endins,

superació del mapa radial espanyol, actuació en matèria ferro-
viària, portuària i aeroportuària, creació d’un eix interior lligat al
corredor mediterrani, equilibri territorial, ...); 

• el capital humà i l’ocupació (resposta als desajustaments del
mercat laboral, ensenyament, formació permanent, contracte
dual per als estudiants, captació de capital humà extern, conci-
liació laboral-personal, ...); 

• el teixit empresarial (suport a la PIME, cultura emprenedora, inno-
vació, internacionalització, connexió amb universitats,...).

Cal ressenyar dos aspectes abordats per la majoria dels partits par-
lamentaris. D’una banda, el sistema de finançament i el dèficit fis-
cal, la sol·lució del qual és clau per respondre a moltes de les
qüestions que té plantejades Catalunya. I, d’altra part, el model-
espai social, que s’ha de consolidar i enfortir amb polítiques de
família, d’habitatge, urbanístiques, ....
Entre les matèries tractades al document del Col·legi i que sem-
blen que no reben un tractament prou profund per part dels par-
tits polítics s’ha d’apuntar el problema de l’atur –bàsicament,
l’atur estructural i pel que fa a determinats col·lectius (dones,
majors de 45 anys, ...)–, la internacionalització de les empreses, la
qüestió de la immigració des de la vessant econòmica, i el sistema
d’ensenyament com a base de país.

Desiguals relacions econòmico-fiscals entre Catalunya i
Espanya
La majoria de partits està d’acord que l’assoliment d’un bon
model de finançament és fonamental per avançar en l’autogo-
vern i per poder assentar les bases per mantenir i dinamitzar el
creixement econòmic de Catalunya. Es palesa una crítica força
generalitzada al model actual i s’apunta la necessitat d’introduir
reformes que dotin el Principat de major capacitat financera i
normativa.
Malgrat les diferències entre les diverses postures polítiques, es
poden destacar, d’una banda, les propostes encaminades a una
major autonomia fiscal de Catalunya, que suposi avançar cap a
un model foral en què l’única autoritat tributària seria la Gene-
ralitat (gestió, recaptació i inspecció d’impostos, potestat nor-
mativa, autonomia de despesa,...), i, de l’altra, cercar
instruments que facilitin l’aproximació entre els ingressos per
habitant de les regions amb diferent sistema de finançament.
Però, això sense perdre de vista la corresponsabilització amb la
resta de comunitats autònomes, a desenvolupar, per exemple,
via subvencions i transferències o via creació d’un fons de coo-
peració interterritorial. Per tant, s’aprecia una consciència pràc-
ticament generalitzada que cal disposar d’un nou sistema que
respongui a les necessitats de Catalunya, però assumint el prin-
cipi de la solidaritat respecte a la resta d’Espanya, d’acord amb
les nostres possibilitats.

Els aspectes productius i tecnològics del teixit econòmic
Les propostes polítiques en aquest camp coincideixen, en la majo-
ria de punts, amb les inquietuds i recomanacions recollides en el
document del Col·legi i són força comuns entre els diversos par-
tits. A destacar l’atenció a la PIME i la necessitat de dimensionar-
la (finançament, cooperació, fiscalitat, succesió,...), la innovació i
la despesa en recerca i desenvolupament (augment de recursos,
integració en el context europeu, impuls de la innovació en el
territori, creació d’un pol universitari, parcs i centres tecnolò-
gics,...), la potenciació de nous sectors de futur (biotecnologia,
biomedicina, medi ambient, energies renovables, aeronàutica,
nous materials, salut, reciclatge,...), el capital humà (sistema edu-
catiu, formació professional,...), l’ocupació i la capacitat empren-
dora (autònoms, capital risc, règims fiscals especials,…) i les
administracions públiques (modernització, simplificació,...). 
S’ha d’assenyalar, així mateix, que alguns dels partits polítics
apunten la necessitat d’impulsar la concertació entre el sector
públic i el sector privat, cercant una major sincronització de la ini-
ciativa pública i de la privada.
A les propostes hi manca, no obstant, aprofundir en temes com la
forma de potenciar la productivitat de les nostres empreses -cosa
que ens preocupa molt als economistes-, d’articular la necessitat
de lideratge empresarial de la nostra economia, de vincular el món
empresarial i el món laboral i de la formació en aspectes, com per
exemple, el capital humà, o d’impulsar una veritable cultura de la
innovació dins la societat.

Àngel Hermosilla
Responsable Secretaria Econòmica
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El dia 11 de juny d’enguany va tenir lloc a
la seu del Col·legi un acte sobre els aspec-
tes de major rellevància de la Llei d’audi-
toria de comptes que varen ser introduïts
en la Llei financera del mes de novembre
de l’any passat. Per parlar sobre aquest
tema es va convidar l’Il·lustre Sr. Candido
Gutierrez Subdirector General de l’ICAC,
persona amb amplis coneixements sobre
la reforma esmentada.

El Sr. Gutierrez va començar la seva expo-
sició fent referència als diferents treballs
que fan els auditors de comptes, i va
remarcar les distincions següents:
– Els informes d’auditoria dels comptes anuals.
– Els informes complementaris i especials

relacionats amb els comptes anuals i que
són emesos per als organismes de caire
oficial com són el Banc d’Espanya, la
Comissió Nacional del Mercat de Valors etc.

– Informes sobre els estats financers amb
notes com són: el balanç, el compte de
pèrdues i guanys i els estats financers
intermedis etc.

– Informes de seguiment de salvetats i
d’altres basats en estats financers, dife-
rents dels comptes anuals però regulats
per la Llei d’auditoria.

Un cop exposats els treballs fins aquí rela-
cionats, el Sr. Gutierrez explicà el marc on

es desenvoluparà el sistema del control de
la professió, en aquest sentit, va fer la dis-
tinció entre els controls de tipus preven-
tius: accés a la professió, formació i les
normes tècniques adequades, i els controls
de caràcter correctius: control de qualitat
de les corporacions als seus membres, con-
trol de qualitat que portarà a terme l’ICAC,
revisió de la condició d’independència de
l’auditor i el sistema sancionador aplicable.
En aquest punt és important remarcar les
línies de col·laboració entre les corpora-
cions i el propi ICAC per dur a terme de
manera complementària i consensuada el
control de qualitat dels auditors.

Com a tema central es va fer èmfasi en les
diferents incompatibilitats que la reforma de
la Llei ha introduït, en especial, entre d’al-
tres, en la prestació de serveis relacionats
en el terreny de l’advocacia, informes sobre
valoracions, altres prestacions de serveis
pel soci firmant de l’auditoria etc. i en tots
aquests es va poder apreciar la necessitat
d’un major aclariment i desenvolupament
per part del reglament que ha de regular la
Llei. El règim transitori d’incompatibilitats es
va descriure d’una manera global.

En la darrera part de l’exposició es va fer
esment del nou règim sancionador pel
que fa referència a les sancions, les quals

s’han endurit en relació amb la normativa
anterior, la rotació dels auditors, la tras-
parència en les remuneracions dels audi-
tors i els comitès d’auditoria.

Finalment es va obrir un intens debat sobre
els aspectes de major preocupació pels
auditors de petita i mitjana dimensió, com
la rotació dels auditors en Societats amb un
nivell de la xifra neta de negoci superior
als 30.000.000 e, en aquest punt la majoria
dels assistents al col·loqui el varen consi-
derar molt baix, un altre extrem que es va
manifestar la dificultat que suposa la rota-
ció dels equips en les firmes d’auditoria de
reduïda dimensió, el perjudici que suposa
revelar la remuneració dels auditors pels
seus treballs, tanmateix els imports exce-
sius d’algunes sancions que poden arribar
fins el 20 % de la facturació de la firma.

Atesa la importància que tindrà el Regla-
ment que desenvoluparà la Llei, el Sr.
Gutierrez a petició del Sr. Carles Puig de
Travy es va comprometre a tornar a la
nostra seu per tal d’explicar-nos els aspec-
tes més destacables del nou Reglament un
cop s’hagi publicat.

Agustí Saubi Roca
Economista-auditor

Gerent Horwath PLM Auditores
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Programa
Jornada dels Economistes 2003

Matí de 11.30 a 13.30 h

La Unió Europea entre l’ampliació 
i el multilateralisme
COORDINADOR: Sr. Joan Clavera, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona

Models de govern de les empreses i responsabilitat
social
COORDINADOR: Sr. Miquel Trias, catedràtic de Dret Mercantil d’ESADE 

i soci director de Landwell-PwC

Política regional a Europa
COORDINADOR: Sr. Josep Pagès, director general de Programació Econòmica 

de la Generalitat de Catalunya

La reforma de la Llei General Tributària
COORDINADOR: Sr. Àngel Sàez, economista assessor fiscal 

La comptabilitat respon a les necessitats actuals?
COORDINADOR: Sr. Antoni Mora, professor de la Universitat de Vic

Estratègies d’inversió financera
COORDINADOR: Sr. Antoni Giralt, sotsdirector general de la Borsa de Barcelona

Pla d’acció eEurope2005. 
Cap a l’economia del coneixement UE-2010
COORDINADOR: Sr. Jordi Marín, Comissionat per a la Societat de la Informació de Mataró

Mobilitat interregional del treball a Espanya: els
seus costos i el paper de la immigració exterior
COORDINADOR: Sr. Josep Oliver, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Tarda de 16.00 a 18.00 h

Incidència de l’ampliació sobre la localització 
de les empreses
COORDINADOR: Sr. Agustí Segarra, professor de la Universitat Rovira i Virgili

El pacte d’estabilitat i creixement: ingredient
essencial de la UEM o rigidesa arbitrària?
COORDINADOR: Sr. Joan Elías, director d’Estudis Econòmics i Monetaris de la Caixa

Fiscalitat de l’estalvi a la Unió Europea
COORDINADOR: Sr. Francesc Barnadas, professor d’Hisenda Pública 

de la Universitat de Barcelona i soci director de Bcm Serveis Tributaris, SL

Els reptes del turisme a Europa en un món canviant
COORDINADOR: Sr. Ignasi de Delàs, sotsdirector general de Turisme de Barcelona

Perspectives sobre la regulació del medicament
a Europa
COORDINADOR: Sr. Jaume Puig, catedràtic EU del Departament d’Economia 

i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra

L’economista auditor, peça clau en el món
empresarial i en el sector públic
COORDINADOR: Sr. Carlos Puig de Travy, vocal del Consell Directiu del REA 

i membre de la Comissió d’Auditoria de l’ICAC

El model econòmic de Catalunya en aquest 
nou marc europeu
COORDINADOR: Sr. Ramon Tremosa Balcells, professor de Teoria Econòmica

de la Universitat de Barcelona

La gestió integral de clients: experiències en CRM
COORDINADOR: Sr. Josep M. Raventós, soci director del Grup Network

L’economia de l’aigua
Dilluns, 3 de novembre de 2003, a les 17 hores, 
a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
de la Universitat de Girona

COORDINADORS: Sr. Modest Fluvià, professor de la Universitat de Girona
Sr. Manuel Serra, Consorci de la Costa Brava

Economia i cultura
Dijous, 30 d’octubre de 2003, a les 18 hores, 
a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida

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

La millora de la salut mitjançant la gestió
sanitària
Dijous, 30 d’octubre de 2003, a les 18.30 hores,
a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat 
Rovira i Virgili

COORDINADORA:Il.lma. Sra. Misericòrdia Carles, degana de la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat 
Rovira i Virgili
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El passat 15 de maig la Comissió d’Econo-
mia Financera va tractar aquest tema en
una conferència, enfocada tant des del
punt de vista teòric com pràctic: pel cos-
tat teòric, amb la Dra.Núria Bosch, econo-
mista i professora d’Hisenda Pública de la
UB; i pel pràctic, amb el Sr. Josep Ferrer,
alcalde de Torroella de Montgrí, i el Sr.
Joan Sabanza, alcalde de Mora la Nova.
L’acte fou moderat pel Sr.Anton Gasol,pre-
sident de la Comissió.

La Dra. Bosch començà fent una anàlisi
comparativa de les hisendes locals de l’OC-
DE. Espanya és el segon país on menys pes
té la seva despesa en el conjunt del sector
públic (un 13%), en bona part perquè aquí
no tenen competències educatives. Pel que
fa a les fonts d’ingrés, aquí són molt depen-
dents de les transferències de l’Estat, men-
tre que hi ha altres models amb fonts
d’ingrés més diversificades o centrades en

ingressos propis del municipi (impostos
sobre immobles o sobre la renda).

Tot seguit, la Dra. Bosch féu una valoració
de la Nova Llei d’Hisendes Locals del 2002.
En la seva opinió, aquesta norma té unes
deficiències importants. Per començar, no
amplia el marc competencial dels municipis.

Pel que fa a les formes de finançament, hi
ha moltes crítiques a fer. Un problema
bàsic és que no els mou de la forta
dependència dels ingressos de l’Estat, i
per tant no els permet incidir en la recap-
tació. Anant a impostos concrets, no
desenvolupa prou el de béns immobles,
no li permet augmentar protagonisme, tot
i que almenys en fixa una capacitat
decisòria sobre igual per a tots els muni-
cipis. Sobre l’IAE, considera que falla de
seguir sent injust per als qui encara l’han
de pagar, per ser un fix independent dels
beneficis. Seria molt més estimulant per
als ajuntaments substituir-lo per un impost
que gravés les rendes efectives. En aquest
sentit, va per bon camí la participació dels
municipis de més de 75.000 habitants en
l’IVA, l’IRPF i els Impostos Especials.
Finalment, valorà negativament el fet que
l’Estat no accepta renegociar al 2004 (final
de quinquenni en el tema) la participació
dels ajuntaments en els seus ingressos.
El Sr. Ferrer continuà amb el to crític de la
situació actual de les hisendes locals, bàsi-
cament pel fet que aquestes actuen per
cobrir necessitats que les altres adminis-
tracions deixen d’atendre, sense que se’ls
permeti millorar els ingressos.

Les hisendes locals: 
com s’haurien de finançar

La seva reivindicació és que els ajuntaments
passin a tenir molt més protagonisme pel
que fa a la despesa pública nacional, però
sobretot un augment dels ingressos, per a
assegurar la suficiència financera. No obs-
tant, el Sr. Ferrer és pessimista que s’acon-
segueixi, perquè ni Estat ni comunitats
autònomes volen cedir res.

Augments d’ingressos substancials sorti-
rien de millores legislatives que poten-
ciessin l’IBI –en temes com la valoració
d’immobles antics–, un fons d’anivella-
ment a favor dels municipis amb menys
capacitat recaptadora, o bé un cànon per
a tots sobre l’IRPF i l’IVA.

En canvi, actualment els recursos per als
ajuntaments estan molt limitats, i per això
els gestors municipals han de fer autèn-
tics malabarismes per a obtenir subven-
cions (demanant a tots els organismes
públics) per a poder oferir nous serveis
de gran importància social.

En aquest context, el Sr. Ferrer proposa
que tots els ajuntaments s’uneixin en una
sola veu per a reclamar una aclariment i
millora de la situació tots junts.

La intervenció del Sr.Sabanza fou també rei-
vindicativa, tot i que reclamava bàsicament
de l’Estat, i sobre les comunitats autònomes
demanà més aviat que el parlament pogués
decidir més sobre els ajuts a ajuntaments.
Per a ell, a Catalunya s’ha de potenciar els
consells comarcals, que són eficients en cen-
tralitzar serveis de petits ajuntaments –apro-
fitant les economies d’escala–, i creu que ha
de ser en detriment de les diputacions.
Posà de relleu els greuges que històrica-
ment vénen patint els municipis petits
quant a la disponibilitat de recursos, per-
què als grans se’ls ha donat sempre més
diners i sovint els han malgastat mentre
els altres eren grans estalviadors.

Pel que fa al tema de l’ensenyament, no és
partidari de traspassar-ho als ajuntaments,
perquè els ajuntaments petits difícilment
podrien garantir l’actual qualitat del servei.

Per tant, el Sr. Sabanza veu que els ajunta-
ments ja no creixen en competències com
a principi dels vuitanta, i també coincideix
a preveure un futur estancat en quant a
noves funcions i recursos, així com que
caldrà seguir fent equilibris per captar fons.

Ramon Vallés i Fort
Col·laborador 

de la Comissió d'Economia Financera,

Una versió més detallada de la res-
senya està disponible a l’apartat de
la Comissió Financera de la pàgina
web del Col·legi



Et permetran fer constar la teva condició d’economista en qualsevol tipus d’in-
forme que com a economista puguis fer, així com en contractes, convenis de
col·laboració,.... d’una forma ràpida, segura i amb garantia de document.

Rapidesa. En menys de 6 h tindreu el document visat i podreu imprimir  el núme-
ro de còpies del document que desitgeu, sense necessitat de desplaçar-vos. Des
de l’ordinador de casa vostra o del despatx connectant-vos a la pàgina web del
Col·legi d’Economistes de Catalunya http://www.coleconomistes.com, accedireu
a l’aplicació que us permetrà accedir als vostres expedients, enviar documents per
tal que el Col·legi els visi, consultar treballs antics,... 

Seguretat i confidencialitat. Sols  l’economista i el visador, tècnic del Col·legi,
en el moment de visar tenen accés al contingut dels documents. L’aplicació te
incorporada mesures de seguretat que impedeixen que cap altra persona pugui
accedir a expedients d’un col·legiat.

Garantia. El Col·legi a més de visar el document, el signa electrònicament per la
qual cosa sempre podrà garantir, o desmentir que un document visat es corres-
pon amb l’original, que no ha sofert cap modificació en posterioritat al visat.
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Les Comissions i Grups de Treball
tenen per finalitat l'anàlisi de les
diferents problemàtiques profes-
sionals en cada una de les dife-
rents vessants i la coordinació dels
col·legiats que realitzen la seva
activitat en cadascuna d'aquestes
especialitats. Estan integrades pels
col·legiats que s'hi hagin inscrit.

També, les Comissions i Grups de
Treball tenen atribuïda l'organit-
zació de conferències, actes de
divulgació i activitats de formació
i reciclatge.

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

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

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

T’oferim a continuació un breu
escrit de les principals comissions
de treball.

Economistes 
Auditors de Catalunya
Secció del REA a Catalunya 

President: Sr. Joan Amat

Vocals el comitè gestor: 
Sr. Pere Lluís Fos, Sr. Carles Àvila, 
Sr. Agustí Saubi, Sr. Joaquim Lladó 
i Sr. Antoni Puig. 
Com a representants territorials de 
Girona, Tarragona i Lleida, respectivament
Sr. Esteve Gibert, Sra. Imma Rius 
i Sr. Albert Prado, i com a consellers la
Sra. Cristina Gil i el Sr. Carlos Puig de Travy

Aquest Comitè té per finalitat donar
suport a l’auditor i a les petites i mitjanes
firmes d’auditoria, mitjançant una progra-
mació d’activitats i serveis orientats a
aquesta finalitat, mitjançant tres pilars: for-
mació, informació i assessorament perso-
nalitzat, no sols sobre temes o aspectes
d’auditoria, sinó també sobre aspectes
financers, fiscals i comptables, relacionats
amb l’auditoria. 

Comissió 
d’Economia de la Salut 
President: Sr. Joan B. Casas

Vicepresident: Sr. Ivan Planas

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

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

L’objectiu de la Comissió és debatre i
crear opinió sobre els temes que afecten
al desenvolupament del sistema sanitari
del nostre país, així com dels de les eco-
nomies del nostre entorn. Aquest objectiu
el realitza principalment mitjançant els
Dijous d’Economia de la Salut i els actes
oberts, organitzats conjuntament amb d’al-
tres institucions.

Dijous d’Economia de la Salut consisteix
en sessions de debat al voltant d’un
ponent principal que exposa algun tema
de l’actualitat de la economia de la salut.
Dins dels temes tractats s’inclou una gran
diversitat d’àrees, des de les més empre-
sarials, fins a les més acadèmiques.
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Comissió 
de Comptabilitat 
President: Sr. Oriol Amat

Vicepresident: Sr. Carlos Vivas

Secretària: Sra. Pilar Soldevila

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

Comissió 
d’Economia Financera 
President: Anton Gasol

Vicepresident: Xavier Segura

Secretari: Xavier Ferrer

La Comissió d’Economia Financera (CEF)
es conforma com un fòrum obert i plural
de trobada dels col·legiats amb un interès
particular en l’economia financera, ente-
nent aquest concepte en el seu sentit més
ample i amb perspectiva de relació amb
altres disciplines de l’economia.

La seva activitat és oberta a tots els
col·legiats, però hi participen principal-
ment col·legiats relacionats amb l'econo-
mia financera des del vessant de l'empresa
productiva, les institucions financeres, l'ac-
tivitat acadèmica i/o investigadora, el
camp de la consultoria i els serveis. 

Les activitats que organitza mensualment
són resultat de les propostes que es plan-
tegen al si de la mateixa Comissió. 

Comissió 
d’Assessors Fiscals 
President: Sr. Jordi Conejos

Vicepresident: Sr. Josep M. Coma

Sota la coordinació del Sr. Josep Manel Cid
convoca cada primer i tercer dimarts de
cada mes, durant els mesos d’octubre a
desembre i de gener a maig, sessions tèc-
niques de temàtica fiscal, que tenen per
finalitat informar i debatre entre els mem-
bres de la comissió de les novetats fiscals
que es produeixen, així com facilitar el
contacte entre ells.

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

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

Grup de Treball 
d’Economia 
del Coneixement 
Presidenta: Sra. Mercè Sala

Coordinador: Sr. Xavier Subirats

Els objectius del Grup de Treball s’orien-
ten a difondre la gestió del coneixement i
l’avaluació del capital intel·lectual, a ajudar
a implantar eines de gestió del coneixe-
ment a les organitzacions i a representar el
Col·legi en els diferents fòrums dedicats a
aquestes matèries. Es reuneix el segon
dijous de cada mes durant el període del
curs acadèmic, i les reunions es combi-
nen alternativament entre reunions inter-
nes de treball i en sessions temàtiques
públiques. A les sessions temàtiques s’ex-
posen experiències pràctiques en l’aplica-
ció de la gestió del coneixement. 

Comissió d’Economia
Territorial i Urbana 
President: Sr. Joan Ràfols

Vicepresident: Sr. Jordi Fortet

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

La integren persones que treballen tant
com a professionals liberals en el camp de
l’urbanisme, com en l’administració públi-
ca i en altres especialitats de l’economia.
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Comissió Unió Europea
President: Sr. Artur Saurí

Vicepresident: Sr. Joan Clavera

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

La Comissió funciona aprofitant les noves
tecnologies: el correu electrònic com a
eina de comunicació entre el seus mem-
bres, i una pàgina web, en què figuren els
documents d’interès en relació a les dis-
cussions o treballs en curs. 

Comissió d’Economia
del Medi Ambient
President: Joan Ràfols 

Comitè Permanent: Mariona Coch, 
Iñaki Gili, Camil Lluch, Marta Roca 
i Josep M Salas. 

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

Organitza cada tercer dijous de cada mes
els Cafès Mediambientals, prèvia convo-
catòria a l’agenda del Col·legi d'Econo-
mistes de Catalunya i recordatori per
e-mail. 

Es tracta de tertúlies sobre temes mediam-
bientals i sempre a partir de l’exposició
d’un ponent. Dues o tres vegades l’any
organitza taules rodones de debat sobre
aspectes conflictius i d’interès per a tots
els economistes.

Participa activament en el Fòrum
Ambiental ECOMED i la Sra. Marta Roca,
en representació del Col·legi d'Economis-
tes de Catalunya, forma part del Comitè
Tècnic de la Fundació Fòrum Ambiental
ECOMED. 

Pàg. 56 Informatiu de l’economista núm. 92

Comissió d’Economia
Industrial, Innovació 
i Localització
President: Sr. Artur Saurí

Vicepresidenta: Sra. María Callejón

El proppassat 14 de juliol es va celebrar la
reunió constituent de la Comissió d’Eco-
nomia Industrial, Innovació i Localització,
la creació de la qual fou aprovada per la
Junta de Govern del Col·legi.

El president de la Comissió serà el  Sr.
Artur Saurí, com a membre de la Junta, i
la vicepresidenta la Sra. Maria Callejón.

L’objectiu principal de la Comissió és
esdevenir un fòrum per a l’encontre
dels acadèmics i experts en l’àmbit de
l’organització industrial, l’economia de
la innovació i la localització de l’activi-
tat productiva. 

Es pretén que per mitjà dels seus mem-
bres hi siguin presents les diverses uni-
versitats i institucions de recerca,
públiques i privades, de Catalunya. 

El funcionament de la Comissió es con-
cretarà en reunions internes dels mem-
bres, amb la finalitat de presentar i
comentar projectes de recerca, així com
en l’organització d’actes oberts a tots els
col·legiats. 

La Comissió emprendrà de forma efecti-
va la seva tasca amb l’inici del curs
2003-04 i la participació en aquesta res-
tarà naturalment oberta a tots els
col·legiats, per a la qual cosa durant el
mes de setembre es farà l’oportuna
comunicació.

Altres comissions i grups de treball
existents i que en el darrer any es van
reunir poques vegades són que inicia-
ran les seves activitats, o les potencia-
ran durant aquest curs acadèmic són:

Comissió d’Ensenyament
de l'Economia i de 
l'Economia d'Empresa
Presidenta: Sra. Montserrat Casanovas
Vicepresident: Sr. Joan Sardà
Secretari: Sr. José Luis Pérez Santamaria

Acte d’homenatge al professor 
José Ramón Lasuén

Amb motiu de la jubilació del professor José Ramón Lasúen, un grup dels seus ex-

alumnes li estem organitzant un acte d’homenatge, amb sopar inclòs, que tindrà lloc

el dijous 23 d’octubre a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la

Universitat de Barcelona.

Tots els que estigueu interessats en assistir-hi, us podeu adreçar a la Secretaria del

Col·legi d’Economistes (Tel. 93 416 16 04 - Núria Martínez).
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El Col·legi d’Economistes de
Catalunya a les seus territorials
El Col·legi d'Economistes de Catalunya està organitzat territorialment en diverses

seus territorials, una per a cada capital de província de Catalunya: Barcelona,

Tarragona, Lleida i Girona. Aquestes seus tenen com a finalitat l’apropament de

la tasca col·legial als seus membres, així com la potenciació de l’activitat corpo-

rativa i el desenvolupament d’accions de difusió de les diferents vessants i espe-

cialitzacions professionals en el seu àmbit territorial.

Col·legi d’Economistes
a Lleida
La seu del Col·legi d’Economistes a Lleida

organitza diverses activitats durant l’any,

conferències, sessions divulgatives, cur-

sos... sobre temes que són d’interès per

al nostre col·lectiu. L’horari d’atenció als

col·legiats de la seu (Sra. Àngels) és de

17.00 a 20.00 h de dilluns a divendres.

El president de la seu territorial és el Sr.

Jordi Vilalta Miquel, el representant de la

Comissió Rectora del TAP és el Sr. Albert

Prado Villareal així com el representant

dels Economistes Auditors de Catalunya-

Secció del REA a Catalunya, la Sra. Pilar

Ponce, pel Comitè de Normativa i Ètica

Professional,  i el Sr. Josep Maria Riu Vila,

el representant de la Ponència Tècnica de

la Comissió d’Urbanisme de Lleida. La

seu del Col·legi a Lleida té un conveni de

col·laboració amb la Delegació de l’AEAT

i amb la Universitat de Lleida.

Per al proper curs acadèmic estan pre-

vistes, entre altres, organitzar un curs

sobre La Llei de Protecció de dades, i la

Jornada dels Economistes que aquest

any tractarà sobre “Economia i esport”.

Economia i cultura
Dijous, 30 d’octubre de 2003,

a les 18.00 hores, 

a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida

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

En els darrers anys, l’atenció cap als aspectes econòmics del món de la cul-

tura i les arts –i en especial cap a la seva gestió– ha experimentat un impor-

tant creixement. La sessió de la Jornada dels Economistes de Lleida s’afegeix

a aquest interès creixent i proposa debatre alguns aspectes relacionats amb la

gestió cultural i amb les particularitats del sector.

Per tal de parlar sobre aquest tema hem convidat a participar en la inaugura-

ció a l’Excm. i Mgfc. Sr. Joan Viñas, rector de la Universitat de Lleida, l’Il·lma.

Sra.Agnès Pardell, degana de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat

de Lleida, i al Sr. Jordi Vilalta, vocal president del Col·legi d’Economistes de

Catalunya a Lleida. Els ponents previstos per participar a aquesta sessió són:

Sr. Lluís Bonet i Agustí, professor de la Universitat de Barcelona, director de

diversos màsters i postgraus relacionats amb l’economia de la cultura, presi-

dent del European Network of Cultural Administration Training Centers

(ENCATC) i de  l'Associació Economia/Cultura; Sr. Pau Llacuna i Ortínez, ges-

tor cultural, és gerent de la Fira de Tàrrega i ha treballat per impulsar estudis

d’impacte econòmic de la fira; Sr. Antoni Pujol, promotor i musical, ha estat

gerent de l'Auditori Enric Granados de Lleida des de la seva creació i ha con-

tribuït a dinamitzar l’oferta musical de la ciutat; i el Sr.Ramon Saladrigues,pro-

fessor de la Universitat de Lleida i que ha treballat els aspectes econòmics de

l’activitat musical.

L l e i d aJornada dels econom
istes 2003



L’economia de l’aigua
Dilluns, 3 de novembre de 2003,

a les 17.00 hores, 

a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 

de la Universitat de Girona

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

Sr. Manuel Serra, Consorci de la Costa Brava

L’aigua és un bé econòmic i també és un bé públic d’unes característiques sin-

gulars. És un recurs escàs i abundant alhora. És un recurs renovable, però

fàcilment degradadable en les seves característiques físiques i químiques. I és

un factor limitant del desenvolpament econòmic. 

La gestió eficient d’aquest recurs necessita de la intervenció pública i privada

atesa la imperfecció dels múltiples “mercats” de l’aigua.

La incorporació dels requeriments mediambientals és imprescindible per una

gestió sostenible d’aquest recurs, requeriments fins fa poc menystinguts en la

planificació hidrològica convencional.

El canvi de paradigma que representa la “nova cultura de l’aigua” és una

oportunitat per incorporar criteris i instruments de la ciència econòmica que

vetllin per l’assignació eficient dels recursos.

La Jornada dels Economistes del 2003 que celebrarem, a la Facultat de Cièn-

cies Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, el proper 3 de

novembre  pretén recollir la reflexió dels economistes sobre la perspectiva de

l’anàlisi econòmica d’aquest bé, de la mà d’especialistes reconeguts i influents

en els seus camps: el professor de la Universitat de Saragossa, Sr. Pedro Arro-

jo, guanyador aquest any del Premi Goldman de Medi Ambient i investigador

des de fa 15 anys en “Economia de l’Aigua”; Sr. Àngel Simón, directiu de la

Corporació AGBAR  expert en la participació privada en projectes d’abast

internacional relatius a la gestió d’abastament i sanejament, i, Sra. Mariona

Coch, economista de l’Agència Catalana de l’Aigua responsable dels temes

econòmics i tributaris de l’administració hidràulica catalana.

G i r o n aCol·legi d’Economistes
a Girona
Al Col·legi d'Economistes de Catalunya a

Girona, l’horari d’atenció als col·legiats

(Sra. Teresa) és de dilluns a divendres

de 16.00 a 20.00 hores.

Actualment, ja que no hi ha hagut elec-

cions tots els càrrecs recauen en les

mateixes persones. Així el president de la

seu és el Sr. Josep Pujolràs i Nonell, el

representant del TAP i el CNEP el Sr. Nar-

cís Bellmàs i Rimbau, Sr. Josep Maria Cal-

ders també representant del CNEP a

Girona; el representant dels economistes

Auditors de Catalunya, Secció del REA a

Girona el Sr. Esteve Gibert i Utset i el Sr.

Xavier Ollé i Bellmonte és el representant

de la Ponència Tècnica de la Comissió

d´Urbanisme de Girona.

Estem preparant el proper curs acadè-

mic, i a part dels cursos habitualsde fis-

cal intentarem ampliar l´oferta amb

noves propostes que siguin del interès

dels nostres col·legiats.
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La millora de la salut mitjançant 
la gestió sanitària
Dijous, 30 de octubre de 2003,

a les 18.30 hores, 

a la Seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Tarragona

Coordinadora: Il·lma. Sra. Misericordia Carles, degana de la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili

L’objectiu principal dels sistemes sanitaris és millorar la salut de la població.
Les transformacions que s'hi han produït en els últims anys han donat resul-
tats força positius i han contribuït, juntament amb altres determinants, a incre-
mentar el benestar dels ciutadans. Però mesurar de forma adequada les seves
millores no és fàcil, i per fer-ho s’han d’utilitzar indicadors molt específics.
Malgrat d’aquesta dificultat, és fonamental que el sistema tingui molt en
compte l'establiment d'aquests indicadors per poder valorar l’èxit obtingut i,
alhora identifiqui les aportacions innovadores i avaluï els processos establerts.

De la mateixa manera, les institucions sanitàries han de treballar estimant, per
sobre d’altres consideracions, l’impacte de les seves actuacions de gestió
sobre la qualitat del serveis que ofereixen i sobre la satisfacció dels pacients
que atenen. El desenvolupament que s’estableixi ha de ser dinàmic, amb un
component important de retroalimentació, que permeti incorporar noves for-
mes d'actuar, tant en els tractaments com en els models organitzatius, i que
faci possible prendre decisions cada vegada més eficients.

Per tal d’aconseguir-ho, és important donar a conèixer a tots els agents impli-
cats els resultats de la gestió sanitària. De fet, és plausible pensar que pro-
porcionar aquesta informació als professionals directament involucrats
acabarà repercutint en una millora substancial dels serveis que ofereixen. Lla-
vors, els sistemes d’informació esdevenen una eina bàsica per aconseguir un
servei de qualitat superior.

En aquesta sessió, doncs, analitzarem aquesta relació entre la gestió sanitària
i la millora de la salut dels usuaris del sistema, en els dos sentits possibles. En
primer lloc, s’haurà de considerar com les mesures de gestió afecten als
nivells de salut de la població, però, en segon lloc, no es podrà oblidar que
són precisament aquests resultats obtinguts els que han de servir com a suport
per prendre noves decisions en etapes posteriors. Per tal de parlar sobre
aquest tema hem convidat a participar en la sessió al Sr.Eduard Rius,president
del Patronat de Sant Pau; Sr.Vicente Ortún, Universitat Pompeu Fabra; Dr.Joan
Carulla, gerent del Servei Català de la Salut a la Regió Sanitària de Tarragona;
Sr. Lluís Nualart, director general del Grup d’Assistència Sanitària i Social
–Grup SAGESSA-; i, Dr.Josep Ignasi Pascual, gerent de l’àmbit d’Atenció Primà-
ria Tarragona-Terres de l’Ebre de l’Institut Català de la Salut.

TarragonaCol·legi d’Economistes
a Tarragona
La Seu del Col·legi d’Economistes a Tarra-
gona, organitza periòdicament cursos,
sessions divulgatives sobre temes que
poden interessar al nostre col·lectiu.
També dóna informació per e-mail d’acti-
vitats i assumptes que ens arriben a la
seu i que creiem poden interessar als nos-
tres col·legiats sempre amb la supervisió
del vocal – president a la seu, Sr. Antonio
Terceño. L’horari d’atenció als col·legiats
és: dilluns, dimecres i divendres de 9.00
hores a 13.00 hores i dimarts i dijous de
16.00 hores a 20 hores.

El president de la seu territorial és el Sr.
Antonio Terceño, el representant de la
Comissió Rectora del TAP és el Sr. Lluís
Jordi, la Sra. Immaculada Rius és la repre-
sentant dels Economistes Auditors de Cata-
lunya, secció REA, i el Sr. Joaquim Margalef,
el representant de la Ponència Tècnica de
la Comissió d’Urbanisme de Tarragona,  i el
Sr. Manel Fabra, representat del Col·legi a
la Ponència Tècnica de la Comissió d’Urba-
nisme de les Terres de l’Ebre.

Les següents comissions de treball
estan representades cadascuna per:
• Comptabilitat i Auditoria

Sra. Immaculada Rius
• Assessors Fiscals

Sr. Joan Vallvé
• Economia Financera i Assegurances

Sr. Eudald Torres

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

Existeix una comissió permanent forma-
da per l’actual president, Sr. Antonio
Terceño, els anteriors vocals –presi-
dents, Sr. Joan Josep Marca, Sr. Joan
Lluís Mallol, Sr. Lluís Mezquida i Sr. J.
Antonio Cardona.

La seu de Tarragona que va ser inaugura-
da el dia 15 de març de 2002, ha mantin-
gut importants activitats realitzant cursos,
conferències, reunions i jornades políti-
ques amb motiu de les passades elec-
cions municipals. Els col·legiats que
encara no havien estat a la seu, han que-
dat agradablement sorpresos de les noves
instal·lacions de la seva funcionalitat.

Ja estem preparant les noves activitats que
començaran el proper mes de setembre.



5 de juny

Sessió de Presentació del Programa Econò-
mic dels diferents candidats a la presidèn-
cia del Futbol Club Barcelona, organitzada
pel Col·legi d’Economistes de Catalunya,
presentada pel Sr. Anton Gasol, membre
de la Junta de Govern del Col·legi, i
moderada pel Sr. Jordi Goula, economista
i periodista

11 de juny

Sessió sobre Aprofundiment en les claus
de la reforma de la Llei d’Auditoria de
Comptes, organitzada per Economistes
Auditors de Catalunya, Secció del REA a
Catalunya, a càrrec de l’Il·ltre Sr. Cándido
Gutiérrez, sotsdirector general de l’ICAC,
presentat pel Sr. Joan Amat, economista
auditor, president del Comitè Gestor de la
Secció del REA a Catalunya i moderada
pel Sr. Carlos Puig de Travy, economista
auditor, vocal del Consell Directiu del
REA (més informació a l’apartat Ressen-
yes d’actes del Col·legi, a la pàgina 50).

11 de juny

Roda de premsa organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya per la pre-
sentació de l’Informe Situació Econòmica
Primavera 2003,a càrrec del Sr. Àngel Her-
mosilla, economista i de l’Il·ltre Sr. Jordi
Conejos, degà del Col·legi.

16 de juny

Es va reunir per segona vegada el Comitè
Consultiu de la secció del REA a Catalunya.
Comitè format per persones vinculades a
la vida econòmica del país i identificades
amb el Col·legi. Aquestes reunions tenen
per objectiu demanar als assistents la
seva opinió des dels sectors de pro-
cedència sobre tots els aspectes del tre-
ball de l’auditor.

2 de juliol

Sessió temàtica sobre Problemàtica prime-
ra declaració d’entitats sense afany de
lucre,organitzada per la Comissió d’Asses-
sors Fiscals, a càrrec del Sr. Gonzalo Gar-
cía de Castro, cap de la dependència
regional de gestió tributària.

9 de juliol

Conferència sobre L’economia catalana a
mitjan del 2003, organitzada pel Club de
Conjuntura a càrrec del Sr. Víctor Fabre-
gat, Sra. Angela Fernández, Sr. Àngel Her-
mosilla, Sr. Joan Miquel Hernández, Sra.
Mercè Jou, Sra. Teresa Ollé, Sra. Maria
Parpal, Sra. Germani Rincón, Sr. Rafael
Romero i Sr. Artur Saurí, i moderada pel
Sr. Jordi Goula.
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Crònica d’activitats realitzades

Treballem en grup / Crònica



15 de juliol

Reunió de la Junta de Govern ampliada
amb els vicepresidents de les comissions
de treball a la seu del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya a Girona

El mateix dia, reunió dels membres de la
Junta de Govern i dels vicepresidents de
les comissions de treball amb els
col·legiats de la seu de Girona

21 de juliol

Sessió sobre Darrers desenvolupaments de
les NIC, organitzada per la Comissió de
Comptabilitat i ACCID, a càrrec del Sr.
Christopher Nobes, catedràtic de la Uni-
versitat de Reading (Regne Unit), membre
del Consell de l’IASB (1993-2001), i mode-
rada pel Sr. Oriol Amat Salas, economista
i catedràtic de la Universitat Pompeu
Fabra. 

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:

– Dossier del Fòrum d’Entitats sobre “L’aigua, factor estratègic en el creixement
i desenvolupament de Catalunya”.
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A
Aula
d'Economia

Activitats realitzades per l’Aula d’Economia

Nom del curs Data inici Durada Professorat

Anàlisi i gestió 17 juny 2003 16 h José Miguel Vilalta, economista.
d’inversions Director financer d’Envases del Vallés

Costos dels serveis 1 juliol 2003 6 h Francesc Carulla, economista.
públics obligatoris, Interventor-tresorer d’Administració Local.
les taxes i els preus Ajuntament de Sant Cugat.
públics Professor associat d’Economia 

a la Universitat Pompeu Fabra

La gestió de projectes 8 juliol 2003 4 h Rosa Duró, economista.
Sòcia de Duró & Sanchís Associats
Carlos Vivas, economista.
Director de Promoció Econòmica i Hisenda.
Ajuntament de Sant Cugat

Es lloga despatx moblat 

a oficina compartida a Provença-Balmes

14 m2 + ampli rebedor, bany....

Tots els serveis, amb telèfon 

i connexió a internet (ADSL).

Possibilitat de col·laboracions en funció 

de l’especialitat de la persona interessada.

Preu lloguer 285 e /mes
Telèfon: 626 82 37 22 
(Sr. Alfons Calderón)

Despacho de abogados mercantilistas,

miembro de una Asociación Internacional

de Bufetes Europeos, busca urgentemente 

compañero economista-fiscalista

para compartir despacho muy amplio

C/ Rosellón (entre Balmes y Rbla. Catalunya),

con ala independiente con despacho 

y sala de juntas incorporado, 

así como posibilidad de compartir

cartera de clientes extranjeros

Tels.: 93 217 37 46 / 609 355 165
(Sra. Neus)

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

Tauler d'anuncis

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

C

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

de Catalunya



Novetats Hemeroteca
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores

Todo contratación
laboral 2003
Autor: Eduardo Ortega Figueiral 

Editorial: CISS

CISS, fiel a su com-
promiso anual con
sus clientes, lanza al
mercado la séptima
edición de Todo
Contratación Labo-
ral, un análisis com-
pleto de todas las
modalidades con-
tractuales tanto

ordinarias y especiales
como aquéllas concertadas con las E.T.T.
para la cesión de trabajadores, destacan-
do la legislación y jurisprudencia más
reciente que les afecta.

Todas sus dudas sobre contratación labo-
ral resueltas en una única obra que inclu-
ye un CD con los modelos de contrato
preparados para ser cumplimentados y
presentados en la Oficina de Empleo,
información adicional al contrato (requi-
sitos, duración, incentivos, normativa
aplicable, etc.) y el texto completo de las
sentencias extractadas en el libro.

Una obra que le permitirá decidir cuál es
la modalidad contractual más apropiada
para cada caso concreto gracias al sistema
de itinerarios que le remitirá al apartado
concreto donde localizar la información
que más se ajuste a sus necesidades.

Todo Fiscal.com 2003
Autores: Varios

Editorial: CISS

CISS presen-
ta Todo Fis-
cal.com 2003,
el análisis pro-
fesional y actual
imprescindible
en las consultas
fiscales. Este nue-
vo concepto de
consulta constitu-
ye una completa

herramienta de consulta que combina:

– un manual estructurado por impuestos
en el que se incluyen, en un formato de
fácil acceso, los comentarios de exper-
tos. Una interpretación profesional de la
normativa, la jurisprudencia, la doctrina,
los procedimientos y las infracciones en
materia fiscal que permiten resolver las
consultas fiscales diarias,

– un servicio on line exclusivo a través de
la página www.todofiscal.com donde
se incluyen desde los textos normativos
y doctrinales referenciados en el manual
hasta las novedades fiscales de máxima
actualidad.

Un completo servicio creado para ayu-
dar al profesional tributario en su día a
día con total garantía de seguridad y
actualidad.

Cómo Implantar un Sistema de
Control de Gestión en la Práctica
Autor: Luis Muñiz González

Este libro permite a los usuarios poder conocer todos los elemen-
tos y herramientas que componen el sistema de control de gestión,
cada capítulo contiene: un resumen de los objetivos, un resumen

de los puntos clave por apartado, un resumen del capítulo y ejemplos prácticos.
Además el libro debe permitir al lector realizar un proceso de evaluación median-
te la confección de un diagnóstico y permitirá conocer las soluciones que se pue-
den aplicar para obtener un sistema de control de gestión eficaz.




