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om ja és tradicional el darrer informatiu de l’any està reservat a informar-vos  sobre la Jornada dels Eco-
nomistes i a presentar-vos quin és el pressupost i quins són els objectius que la Junta de Govern ha acordat per al pro-
per exercici econòmic.

En relació a la VIII edició de la Jornada dels Economistes, clausurada, com en anteriors edicions, amb èxit, poca
cosa puc dir que no hagi estat ja dita. És ja un esdeveniment plenament consolidat, de prestigi i que tant la societat
com molts  professionals esperen cada any la seva celebració.

Molts són els factors que fan possible que cada any, això sigui possible: el propi format de la jornada, una conferència
inaugural i els tallers del matí i de la tarda, un tema central combinat amb plantejaments professionals molt variats, l’alt
nivell dels ponents i panelistes i el fet de ser un acte on l’organització és participativa i que incorpora cada any nous pro-
fessional, expliquen bona part d’aquest èxit.  L’altre, crec que és a causa del poder de convocatòria i a la capacitat orga-
nitzativa del Col·legi d'Economistes de Catalunya; la col·laboració desinteressada, però no exempta de professionalitat de
gairebé 120 professionals entre presidents, coordinadors, ponents... que fan possible els diversos tallers; i, finalment, la
presència de personalitats de la vida política i econòmica del país que any darrera any coincideixen en la Jornada.

Com cada any la Jornada es va clausurar amb un acte lúdic, el sopar dels economistes, on érem prop de 300 perso-
nes. En el marc d’aquest sopar, anualment  es fa el lliurament dels guardons als col·legiats que fa 25 anys que ho són;
es fa el lliurament dels premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya; enguany es va dur a terme
l’acte de nomenament de col·legiat de Mèrit a l’economista Dr. Jacint Ros Hombravella, amb una exposició prèvia de
la seva versemblança a càrrec del professor Sr. Luís Angel Rojo; i, finalment, es van fer el lliurament dels guardons
corresponents a la segona edició dels Premis de Reconeixement del Col·legi d'Economistes de Catalunya, a l’economis-
ta d’empresa de l’any, al projecte més innovador de despatxos professionals i al millor currículum universitari.

Per finalitzar aquest tema, voldria agrair públicament als coordinadors de les 19 sessions celebrades a Barcelona, Lleida, Giro-
na i Tarragona així com als ponents, panelistes i altres col·laboradors, la seva participació desinteressada vers al Col·legi.

En el marc de la Jornada dels Economistes, la Junta de Govern va donar a conèixer, com cada any, una nota de
reflexió sobre el tema de la Jornada “La nova Europa en l’economia mundial”. Aquest document, que podeu con-
sultar íntegrament en aquest Informatiu, ha comptat amb la col·laboració, a més dels membres de la Junta de Govern,
de col·legiats de reconegut prestigi.  Amb aquesta nota la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya va
manifestar, que davant  la propera ampliació de la Unió Europea, el proper 1 de maig de 2004, que passarà de 15 a
25 membres, la necessitat d’encetar una reflexió profunda a nivell de la societat sobre el que suposarà aquest fet per
a Catalunya i el compromís del Col·legi d'Economistes de Catalunya d’impulsar, conjuntament amb altres institu-
cions, la creació d’un observatori permanent sobre la incidència de l’ampliació en el teixit econòmic català.

El pressupost del Col·legi d'Economistes de Catalunya per l’exercici 2004, que es va presentar en l’Assemblea de
Col·legiats el 16 de desembre, recull les accions que la Junta de Govern s’ha marcat  per aconseguir els objectius prio-
ritaris que té establerts en el seu programa de govern:  convertir el  Col·legi d'Economistes de Catalunya en una enti-
tat prestadora de serveis de qualitat i potenciar la imatge de la professió davant la societat.

Així la Junta de Govern pel 2004 vol continuar potenciant les noves tecnologies com a eina de treball i de comunica-
ció. Si durant l’any 2003  i com a resultat del projecte, subvencionat pel CIDEM,  d’un Col·legi sense papers, es van
desenvolupar tot un seguit d’eines i serveis mitjançant la pàgina web del Col·legi, com la Borsa de treball, el directori,
el visat on-line i la signatura electrònica, pel 2004, a més de continuar potenciant l’ús d’aquests serveis, la Junta de
Govern s’ha fixat l’objectiu de convertir el portal del Col·legi en una pàgina més dinàmica orientada a donar coneixe-
ments i eines als economistes per l’exercici de la seva activitat professional i establir una News Letter de caràcter periò-
dic, integrada en el portal, amb la finalitat de fer més àgil i eficient  la comunicació entre el Col·legi i els col·legiats.

Altres accions pel 2004 en relació al segon dels objectius estan en relació a impulsar la presència dels economistes en
noves activitats professionals o en activitats  en les quals els economistes tenim poca presència, com la de l’adminis-
trador concursal, el medi ambient. Per realitzar aquesta acció el pressupost conté una dotació que hem anomenat
“Projectes especials” i dels quals ja us anirem informant al llarg del proper curs.

Finalment, i integrat en aquesta darrera línia, informar-vos que en la passada Assemblea de Col·legiats us vàrem infor-
mar i aprovar la participació del Col·legi d'Economistes de Catalunya, com a patró fundador, de la Fundació Privada  per
a l’Arbitratge Tècnic de Catalunya. Aquesta Fundació, creada conjuntament amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
i el Col·legi d’Enginyers, però que té prevista la incorporació d’altres col·legis professionals, d’associacions i gremis, un
cop constituïda, té per finalitat agilitar i millorar l’eficiència dels conflictes o discrepàncies de naturalesa essencialment
tècnica-econòmica que es produeixen en el tràfic mercantil, ja sigui a causa de l'exercici professional, de l'activitat
econòmica entre empreses, de les relacions de les empreses amb l'Administració o amb els seus clients, etc.

Bones festes i un feliç any 2004.

C

Jordi Conejos
Degà
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Sota “La nova Europa en l’economia
mundial” va celebrar-se el passat 6 de
novembre la vuitena edició de la Jorna-
da dels Economistes, que va reunir més
de 800 professionals i més d’un centenar
d’experts.

L’acte inaugural va comptar amb la presèn-
cia de l’Hble. Sr. Francesc Homs, conse-
ller d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya, l’Il·lm. Sr. Xavier Casas,
alcalde accidental de Barcelona, l’Excm.
Sr. Josep Montilla, president de la Diputa-
ció de Barcelona, i l’Il·ltre. Sr. Jordi Cone-
jos, degà del Col·legi d’Economistes de
Catalunya.

L’interès més alt

Jornada dels Economistes 2003
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Jordi Conejos va posar de manifest la
voluntat del Col·legi d’Economistes d’en-
cetar un procés de reflexió profund
sobre les repercussions que tindrà a
Catalunya l’ampliació de la Unió Euro-
pea, segons la qual l’1 de maig de 2004
passarà de 15 a 25 membres. “Volem que
la Jornada dels Economistes sigui l’inici
d’aquest procés de reflexió, a més d’im-
pulsar la creació d’un observatori per-
manent sobre la incidència de
l’ampliació en el teixit econòmic català”,
va afirmar.

Francesc Homs, en la seva intervenció,
va fer referència als reptes que tenia
Catalunya fa 10 anys: la internacionalit-
zació, la incorporació de noves tecnolo-
gies i la capacitat de recerca i innovació.
Segons el conseller d’Economia i Finan-
ces, “és en la recerca i la innovació on
s’evidencien les mancances més impor-
tants”, tot i que va assegurar que s’està
potenciant la instal·lació de centres
d’excel·lència i s’està apostant pel
finançament de projectes d’investigació
en noves tecnologies. “L’any 2004
esperem poder dedicar a R+D l’1,5%
del PIB i així poder apropar-nos a l’ob-
jectiu del 3%, que és la mitjana euro-
pea”, va concretar.

Xavier Casas va posar de relleu la
importància de les ciutats en la configura-
ció del nou escenari europeu. “És impres-
cindible comptar amb el territori i les
ciutats per continuar fent un procés positiu
de creixement i per avançar cap al futur”,
va afirmar. L’alcalde accidental de Barcelo-
na va remarcar la necessitat de concebre
les ciutats com a punts d’intersecció entre
progrés i valor, economia i cultura, creixe-
ment i civisme, i benestar i solidaritat.

Per al president de la Diputació de Barcelo-
na, Josep Montilla, el principal repte dels
europeus és consolidar el procés d’amplia-
ció perquè l’Europa d’avui, primera potèn-
cia comercial i segona econòmica a nivell
mundial, tingui un paper propi i no subor-
dinat al servei d’una determinada visió
estratègica del món.
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Conferència inaugural
Alfredo Sáenz, vicepresident segon i conse-
ller delegat del Banc Santander Central His-
pano (BSCH), va pronunciar la conferència
inaugural d’enguany, titulada “La nova
Europa en l’economia mundial. Llums,
ombres i nous reptes”. En la presentació que
Artur Saurí, vicedegà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, va fer de Sáenz, va des-
tacar la seva vinculació amb Catalunya com
a directiu de Banca Catalana i, precisament, el
banquer va referir-se a aquesta etapa profes-
sional com “els millors anys de la meva vida”.

Sáenz va remarcar que Europa i la Unió
Europea es troben avui en un moment clau
de la seva història, a la vegada que va
recordar que la Unió Econòmica i Monetà-
ria ha esdevingut la segona àrea econòmi-

ca mundial. No obstant això, va afirmar que
la incorporació dels nous països no assegu-
ra que Europa pugui mantenir la seva posi-
ció en el món davant la resta de potències
mundials. “Hem de ser conscients de les nos-
tres fortaleses i debilitats per aprofitar-les o
afrontar-les degudament”, va afegir.

El vicepresident segon del BSCH va asse-
gurar que les decisions d’ara condicionaran
el futur, no tant com a afany de liderat sinó
més aviat com a mitjà per garantir una
major convergència de les economies dels
estats membres i les condicions per tal d’a-
conseguir un creixement continuat de cre-
ació d’ocupació. “La certesa més gran que
podem avançar sobre el nostre futur és que,
malgrat els notables avenços aconseguits,
encara falta molt per fer”, va concloure.
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Les sessions de la Jornada

tat interregional del treball a Espanya,
reptes del turisme a Europa i el Pla d’ac-
ció eEurope2005.

Entre les qüestions directament relacio-
nades amb el procés d’ampliació es va
abordar la localització de les empreses,
la política regional a Europa, el Pacte
d’Estabilitat i Creixement, el model
econòmic de Catalunya en el nou marc
europeu, la fiscalitat de l’estalvi a la Unió
Europea, la reforma de la Llei General
Tributària, les perspectives sobre la regu-
lació del medicament a Europa i la
comptabilitat.

Després de la conferència inaugural, els
participants a la Jornada van assistir a les
sessions, vuit al matí i vuit a la tarda. Les
sessions van agrupar-se en tres grans blocs
temàtics: els aspectes relatius a la inserció
de la Unió Europea en l’economia mun-
dial, els directament relacionats amb el
procés d’ampliació i, finalment, d’altres
que reflecteixen la necessitat d’estimular
processos d’harmonització ja en marxa.

Dins el primer bloc es va parlar sobre
ampliació i multilateralisme de la Unió
Europea, models de govern de les
empreses i responsabilitat social, mobili-



Finalment, van tractar-se altres temes, no
tan relacionats amb el lema de la Jornada,
però justificats per la seva actualitat. Així,
es va debatre sobre les estratègies d’in-
versió financera, la figura de l’economista
auditor com a peça clau en el món
empresarial i en el sector públic i la ges-
tió integral de clients a través d’experièn-
cies en CRM.

També es van celebrar sessions a les seus
territorials del Col·legi a Girona, Tarrago-
na i Lleida per parlar de l’economia de
l’aigua, la millora de la salut mitjançant la
gestió sanitària i la relació entre l’econo-
mia i la cultura, respectivament.
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Sopar dels Economistes

Un any més, la Fontana de l’Eixample va
ser l’escenari de celebració del Sopar
dels Economistes, que va comptar amb la
participació del conseller Francesc Homs,
Josep Oliu, Lluís Brunet, Josep González,
Anna Birulés i Amadeu Petitbò, per posar
només alguns exemples de la nodrida
representació de la vida econòmica cata-
lana que s’hi va donar cita.
L’acte va iniciar-se amb el lliurament d’insíg-
nies als col·legiats amb 25 anys de vincula-
ció al Col·legi d’Economistes. Posteriorment,
l’economista Jacint Ros Hombravella va ser
nomenat Col·legiat de Mèrit. Luis Ángel Rojo,
exgovernador del Banc d’Espanya, va fer
una profunda glosa de l’homenatjat, tot des-
tacant la seva vàlua professional i personal.
A continuació, es van lliurar els Premis
Joan Sardà Dexeus de la Revista Econò-
mica de Catalunya. Miquel Barceló i Roca
va recollir el guardó en la categoria de
millor llibre d’economia per la seva obra
“Catalunya, un país industrial”, i el cap de
la secció d’economia del diari El Periódi-
co de Catalunya, Joaquín Romero, en el
capítol de millor trajectòria professional.
Finalment, va tenir lloc el lliurament de la
segona edició dels Premis de Reconeixement.
El premi a l’economista d’empresa va ser con-
cedit a Carles Colomer Casellas, amb motiu
dels mèrits mostrats en la compra de la com-
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panyia The Colomer Group Ltd-Revlon al
grup nord-americà Revlon, empresa que en el
passat havia estat propietat de la seva família.
Xavier Roig Cubino, de Roig & Roig, va
recollir el premi al projecte més innovador
de despatxos professionals pel manual
“Libro de seguridad de datos de carácter per-
sonal contenidos en soportes informáticos”.
El premi al millor currículum universitari
va ser concedit, ex aequo, a David López
Rodríguez, llicenciat per la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat de Barcelona, i a Rafael Niell
Galmes, llicenciat per la Facultat de Cièn-
cies Econòmiques i Empresarials de la
Universitat Pompeu Fabra. En aquesta
categoria també es van lliurar dos accèssits
i es van fer cinc mencions honorífiques.

Mònica Bernabé
Intermedia



Una Europa en marxa
L’1 de maig de l’any 2004 la Unió Europea
passarà de 15 a 25 membres, fet positiu i
trascendental, que suposa un gran salt
endavant en la construcció d’una nova
Europa. El procés d’ampliació aprofundeix
en la integració europea i respon a l’ideari
d’un continent unit. Cal destacar que com a
resultat d’això es crea una nova gran àrea
econòmica, configurada per 450 milions
d’habitants, en la qual la suma d’esforços i
les sinergies generades permetran consoli-
dar i reforçar el posicionament dels països
comunitaris dins el context mundial.

L’ampliació comunitària es produeix en uns
moments en què la Unió Europea necessita
reformar-se des del punt de vista institucio-
nal. Aquesta renovació institucional, que
resulta més imperiosa d’atendre pel propi
fet de l’ampliació, té la seva fita més impor-
tant en l’actual Conferència Intergoverna-
mental que conclourà a final d’aquest any a
Roma, però continuarà properament amb
altres reformes, com per exemple la relativa
als Fons Europeus.

En qualsevol cas, no hem d’oblidar que la
nova Europa neix en un context mundial con-
flictiu i en un entorn comunitari certament com-
plicat. A nivell internacional, s’ha d’esmentar
l’escalada bèl·lica que viu el món i el dese-
quilibri de forces entre potències i àrees
geogràfiques que s’ha produït arran dels
darrers esdeveniments sociopolítics. En el
marc europeu, la conjuntura econòmica tra-
vessa moments incerts en alguns dels països
més emblemàtics de la Unió Europea, com
són Alemanya i França. D’altra banda, l’ide-
ari comunitari pateix una crisi interna impor-
tant com a fruït del debat obert entorn a
l’incompliment del compromís fixat en el Pacte
d’Estabilitat i Creixement sobre l’obligació de
mantenir els dèficits públics dels diversos paï-
sos de la zona euro en percentatges iguals o
inferiors al 3% del PIB. Des d’una perspectiva
més estructural, hom ha de destacar la preo-
cupació existent des de fa un temps sobre el
posicionament competitiu de la Unió Europea
en el context internacional. Per últim, cal tenir

present l’impacte social que pot haver-se deri-
vat a la Unió Europea després que la pobla-
ció sueca hagi desestimat la seva integració
en la zona euro i la incertesa de la convo-
catòria d’un referèndum al Regne Unit.

La nova Europa, 
l’economia mundial i el
Col·legi d’Economistes
de Catalunya 
Tradicionalment, el Col·legi d’Economistes
de Catalunya ha participat activament en els
grans reptes econòmics de la societat catala-
na, i d’uns anys ençà, com és lògic, la Unió
Europea ha estat el seu centre d’atenció. 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya és
conscient que el procés d’ampliació que serà
efectiu a partir de l’1 de maig de l’any vinent
tindrà -i, de fet, ja està tenint- un impacte molt
important sobre l’economia catalana. De fet,
segons la darrera enquesta Situació Econò-
mica, presentada fa poques setmanes, un
50,8% dels col·legiats estima que l’impacte
de l’adhesió serà positiu per al Principat,
però, alhora, un 39,4% opina el contrari. És
ben cert que l’ampliació ja provoca un pro-
cés de deslocalització d’activitat productiva i
d’empreses des de Catalunya en favor dels
països que s’integraran el mes de maig a la
Unió Europea, d’igual manera que durant la
segona meitat de la dècada dels anys vui-
tanta moltes empreses d’altres països euro-
peus van venir al Principat, aprofitant-se
d’una sèrie d’avantatges –principalment, uns
costos laborals més baixos–. Però Catalunya
disposa d’un teixit empresarial dinàmic, que
pot respondre adequadament a aquest repte,
com, en alguns casos, ja ho està demostrant. 

Tot això ens obliga a tenir un paper actiu
davant el procés d’ampliació, abans,
durant i després que aquest tingui lloc. En
aquesta línia, la Junta de Govern del Col·legi
crida a fer una reflexió profunda a nivell de
societat sobre el que l’ampliació suposarà
per a Catalunya, reflexió que encara no ha

estat encetada d’una manera conjunta per
part de les administracions públiques, de les
institucions econòmiques i de les pròpies
empreses. Aquesta ens ha de servir per dis-
senyar, amb les suficients garanties, el
model econòmic de futur que volem per al
nostre país, model amb què podrem afron-
tar l’ampliació, impulsar la nostra competiti-
vitat, i posicionar-nos amb èxit en la nova
Unió Europea. Per això, creiem que cal: 
a) Respondre a les problemàtiques del dèfi-

cit fiscal i de les mancances en infraes-
tructures i comunicacions. Hem de ser
conscients que l’ampliació comunitària
comporta un allunyament de Catalunya
respecte del centre d’Europa, raó per la
qual cal potenciar encara més les nos-
tres infraestructures i comunicacions.

b) Assentar adequadament les nostres bases
de futur, com són el capital humà i la
innovació. El futur dels països passa,
cada vegada més, per impulsar els fac-
tors de competitivitat diferencials asso-
ciats al coneixement i al valor afegit.
Catalunya ha sabut iniciar línies de
desenvolupament en aquest sentit, però
cal dinamitzar-les cara els propers anys.

c) Assolir el màxim consens institucional i
polític. Dissenyar i desenvolupar un exi-
tós model econòmic pel futur del Princi-
pat exigeix de la participació de tots els
seus estaments seguint un mateix camí.

La Junta de Govern vol que la Jornada dels
Economistes d’enguany sigui l’inici d’un procés
continuat de reflexió entorn al procés d’am-
pliació de la Unió Europea i les seves repercus-
sions per a Catalunya. Amb aquesta finalitat,
informa que en les properes setmanes des del
Col·legi d’Economistes de Catalunya s’impul-
sarà la creació d’un “Observatori permanent
sobre la incidència de l’ampliació en el teixit
econòmic català”, que pretén arreplegar inte-
ressos i esforços de diferents institucions.
Paral·lelament, la Junta de Govern creu
oportú que els nostres partits polítics i les nos-
tres institucions tinguin un paper actiu en els
processos de renovació institucional de la
Unió Europea, amb l’objectiu d’introduir els
elements que permetin situar convenient-
ment Catalunya cara el futur.
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La nova Europa 
en l’economia mundial
La Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya vol fer públic
el següent: 
Davant la propera ampliació de la Unió Europea, manifesta la necessitat
d’encetar una reflexió profunda a nivell de la societat sobre el que suposarà
aquest fet per a Catalunya. 
Vol que la Jornada dels Economistes 2003 sigui l’inici d’aquest procés de
reflexió sobre les repercussions per al Principat de l’ampliació comunitària.
Amb l’objectiu de donar continuïtat a la reflexió, impulsarà la creació d’un “Obser-
vatori permanent sobre la incidència de la ampliació en el teixit econòmic català”,
que pretén arreplegar interessos i esforços de diferents institucions del Principat.



La sessió número 1 “La Unió Europea
entre l’ ampliació i el multilateralis-
me” va ser iniciada pel president de la
sessió, Sr. Carles Gasòliba, secretari gene-
ral del Patronat Català Pro Europa i
membre del Parlament Europeu, que va
ressaltar l’oportunitat del tema gairebé a
les portes de la incorporació de 10 nous
estats a la UE, fet que marcarà –junt amb
els resultats de la Convenció Europea i la
propera Conferència Intergovernamental–

l’agenda política i econòmica europea
dels propers mesos.

Karl Falkenberg, director de la Direcció
de Comerç Exterior de la Comissió Euro-
pea, va remarcar l’oportunitat d’oferir
l’actual model europeu d’integració com
a camí de desenvolupament d’altres pos-
sibles zones d’integració arreu. Potser
una de les afirmacions més punyents va
ser la de posar en dubte els beneficis
mecànics d’una estratègia econòmica de
desenvolupament basada fonamental-
ment sobre les exportacions. Un exemple
ho aclareix tot: si Brasil hagués de seguir
el model coreà de creixement mitjançant
el comerç exterior aleshores les exporta-
cions brasileres caldria que es multipli-
quessin per 8. La complementarietat
d’exportacions i d’inversions directes de
capital –tema aquest darrer de cabdal
importància en els nous socis comunita-

ris– pot ser la clau per a un desenvolu-
pament viable de les economies que mal-
den per obtenir nivells de benestar
comparables als de l’actual UE . 

El Sr. Narcís Serra, president de la Funda-
ció CIDOB, des d’una perspectiva més
política, va palesar el possible paper
d’Europa com impulsor d’un nou ordre
internacional en el qual es reforci la capa-
citat de prevenir conflictes i trobar solu-
cions als problemes globals construint
una política exterior comuna, única i
coherent amb les seves necessitats i el
seu propi procés de construcció política.
I, des d’aquesta política comuna, buscar
acords amb els Estats Units atès que no es
factible definir un sistema internacional
sense la seva presència.

El Sr. Andreu Claret, director de l’Institut
Europeu de la Mediterrània, explicà que

Sessions de treball de la 
Jornada dels Economistes 2003
La Jornada dels Economistes d’enguany la configuren 19 sessions de treball, 
16 que es van celebrar a Barcelona el dia 6 de novembre, i 3, uns dies abans
de la Jornada de Barcelona a les seus territorials del Col·legi, organitzades con-
juntament amb les facultats d’Econòmiques de Lleida, Tarragona i Girona.
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dels factors que empenyen cap una
reconsideració del procés euromediterra-
ni, l’ampliació de la Unió Europea és,
sens dubte, el de més volada, de modifi-
car alguns dels paràmetres que varen
presidir la Conferència de Barcelona.
D’una banda, dos dels països que inte-
gren el grup dels Països Mediterranis Ter-
cers (Xipre i Malta) passaran a formar
part de la UE a partir del 2004. El canvi,
imperceptible en termes de renda i
població, adquireix un valor polític de
primer ordre, afirmà Claret, si tenim en
compte que, sumat a la lògica d’ingrés en
què se situa Turquia, deixa el grup dels
PMT amb vuit països àrabs i Israel.
També va fer referència a l’anomenada
política de “nou veïnatge” que malgrat
les dificultats ofereix una perspectiva
més gran i una metodologia més flexible. 

El debat general, moderat pel Sr. Xavier
Vidal Folch, director adjunt de “El País”,
va ser de gran interès per la possibilitat
de reconsiderar l’ampliació de la UE sota
la perspectiva dels principals problemes
internacionals d’aquests primers anys del
segle XXI. 

La sessió sobre models de govern de les
empreses i responsabilitat social va ser pre-
sidida per l’Excm.Sr.Miquel Valls, president
de la Cambra de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Barcelona, que va fer una intro-
ducció de la temàtica en el seu discurs
d’obertura. Tot seguit, el coordinador, Miguel
Trias Sagnier, catedràtic de Dret Mercantil
d’ESADE-URL, va efectuar una aproximació
en allò que cal entendre per responsabilitat
social i per govern corporatiu, per assenya-
lar que ambdós conceptes van íntimament
relacionats. La posició que adoptin els diver-
sos ordenaments o estructures empresarials en
matèria de govern corporatiu influirà deci-
sivament en la forma com afrontin la res-
ponsabilitat social de l’empresa.

El model empresarial shareholders orien-
ted imperant en l’àmbit anglosaxó es veu
fortament influït per la màxima que indica
que la responsabilitat social de les empre-
ses és maximitzar els beneficis. Juan Fernán-
dez Armesto, professor ordinari d’ICADE i
expresident de la CNMV va abordar l’anà-
lisi d’aquest model, plantejant la pro-
blemàtica que comporta l’excessiva
concentració de poder a mans del primer
executiu i assenyalant la importància que
pot tenir per al govern de la gran empre-
sa la possibilitat d’alternança de poder a
través de la presentació de candidaturas
alternatives a la presidència. Segons el

ponent, tres són els vectors de canvi que
es dibuixen en el govern d’aquestes enti-
tats: la incidència de les noves tecnolo-
gies, que posibilita l’accés a la informació
i a l’exercici del dret de vot de l’acciona-
riat dispers, la intervenció dels inversors
institucionals i finalment l’acció del legis-
lador, que introdueix reformes decisives
tant als Estats Units (Llei Sabarnes Oxley)
com en el continent europeu.

Per la seva banda Juan María Otaegi, vice-
president de Mondragón Corporación Coope-
rativa, va presentar el model cooperativista,
basat, segons indica l’ideari d’MCC en la
subordinació de l’actuació empresarial a
l’interès de l’entorn social. Els treballadors
propietaris tenen un doble canal d’inter-
venció. Per una banda estan representats
en el Consell Social, a través del qual s’ar-
ticula la relació treballadors-direcció. Per
una altra, els propis treballadors-porpieta-
ris actuen com a òrgan sobirà que elegeix
al Consell Rector, que alhora supervisa a la
direcció. Amb això es conforma un model
de gestió que assumeix com a pròpia la
responsabilitat de generar benestar social
en el seu entorn.

Finalment, Juan Molins, conseller director
general de Cementos Molins, va aportar la
visió que es viu des dels consells d’admi-
nistració. En la seva visió els consellers han
d’assumir que l’empresa no és únicament
un instrument de generar beneficis, sinó una
estructura destinada a proporcionar benes-
tar a la societat. El consell d’administració
ha de complir la seva funció supervisant
adequadament la gestió de la línia executiva.

La sessió va concloure amb un animat debat
moderat pel Sr. Josep M. Ureta, d’El Perió-
dico, en què es van contraposar les dife-
rents concepcions de la matèria tractada.
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L’ampliació de la Unió Europea obliga a
profundes reformes en el seu funciona-
ment i en l’aplicació de les polítiques pres-
supostàries. La política regional en quedarà
fortament afectada, ja que la majoria de les
noves regions europees parteixen d’un PIB
per habitant baix i seran beneficiàries de
fons Objectiu 1, la qual cosa, en la pers-
pectiva del període de programació que
s’iniciarà mes enllà del 2006, obligarà a
reorientar alguns dels principals fluxos de
recursos destinats a política regional. 

Una primera constatació del debat va ser
que l’objectiu de disminució de dispari-
tats regionals havia assolit un bon avenç
en els darrers anys. No obstant això, per
al futur la reforma és més controvertida.

Per Ronald Hall, membre del gabinet del
comissari de política regional, Michael
Barnier i responsable del seguiment de la
reforma, la primera incògnita a aclarir són
les perspectives financeres. Hi ha països
partidaris de limitar la política regional al
desenvolupament de les regions amb més
disparitats, mentre d’altres desitgen una
política regional més ambiciosa. Aquests
dos temes estaran en el nucli del Tercer
Informe sobre la Cohesió. Per Ronald Hall
la política regional ha de tenir un triple
objectiu: convergència, competitivitat/ocu-

pació i cooperació, els quals no haurien
de quedar delimitats a l’àrea més restringi-
da de les regions Objectiu 1 sinó que han
de complementar-se amb l’impuls cap a
d’altres objectius de la UE, més transver-
sals, com són el desenvolupament de les
polítiques d’innovació, l’accessibilitat a les
TIC o les millores en la productivitat.

Per Xavier Gizard, secretari general de la
CRPM, associació de més de 150 regions
marítimes europees, cal afegir diversos
aspectes més a la política regional. Per
exemple, la cohesió territorial, ja contem-
plada en el projecte de constitució euro-
pea, el desenvolupament policèntric o
també la necessitat de ser ambiciosos en
els objectius de política regional. Així, per
Gizard, si triomfés la tesi de concentrar
en l’Objectiu 1 la política regional i pas-
sar als estats la resta d’objectius d’aquesta
política, cauríem en una solidaritat de
mínims. Gizard va criticar durament l’in-
forme Sapir, elaborat a petició del presi-
dent de la Comissió Europea i amb uns
plantejaments trencadors i molt allunyats
als que estan presentant els propis comis-
saris en relació al futur de la reforma.

Jean Claude Tourret,director de l’Institut de
la Mediterrània de Marsella, va introduir el
factor mediterrani en la política regional.
D’una banda, per què hi ha innombrables
lligams de tipus cultural, mediambiental,
econòmic,... i en canvi, poca cooperació
entre les regions i països riberencs per a
desenvolupar aquests lligams. La nova
política regional europea hauria d’evitar
un desplaçament dels recursos dels països
mediterranis a la vegada que incidir en un
més intens desenvolupament dels pobles
europeus de la Mediterrània i en les rela-
cions amb l’altra ribera, si no es fa, els
efectes econòmics i socials de les pres-

sions de la demografia poden ser impor-
tants per a tot Europa.

Finalment, Pere Galí, secretari de Promoció
Econòmica de la Generalitat i president de
la sessió, va plantejar cinc punts per a la
reforma: la necessitat que la política de
cohesió continuï sent comunitària i no dels
estats; la conveniència de destinar un mínim
del 0,45% del PIB a política regional; la pre-
ocupació pels efectes financers de la refor-
ma sobre l’Estat i sobre Catalunya; la
garantia d’un període transitori per als terri-
toris que deixin de rebre fons europeus i la
conveniència de descentralitzar més la ges-
tió dels fons estructurals cap a les regions.

Va moderar la sessió el Sr. Salvador Arago-
nés, Europa Press.

Tots els ponents van estar d’acord en la
necessitat de reforma de la Llei vigent, el
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text preconstitucional de 1963 de la qual
ha patit importants modificacions durant
el seu llarg període de vigència.

Els objectius fonamentals que persegueix
la nova Llei General Tributària, són el
reforçament dels drets i de les garanties
dels contribuents i de la seva seguretat
jurídica, la modernització dels procedi-
ments tributaris, la millora en la lluita
contra el frau fiscal i en el cobrament
dels deutes i la disminució de la litigiosi-
tat en matèria tributària.

No tots els ponents van estar d’acord
que s’aconseguiran els indicats objectius
i que en part dependrà dels diversos
reglaments que hauran de desenvolupar
la nova Llei.

Es va exposar la necessitat de disposar
dels esmentats reglaments durant el
primer semestre del proper any, abans
de l’entrada en vigor de la nova Llei.

El professor Ferrerio Lapatza, president
del Consell per la Defensa del Contri-
buent i catedràtic de Dret Financer i
Tributari de la Universitat de Barcelo-
na, va lloar especialment alguns aspec-
tes de la Llei, com ara el que posa
disciplina en l’Administració Tributària,
que es respecta el principi de la bona fe

i de l’Administració única en la inter-
pretació de les normes, s’objectivitza
millor la figura del frau de Llei (abús en
l’aplicació de les normes tributàries), es
regulen totes i cadascuna de les obliga-
cions i es codifiquen.

En el debat, en especial es va criticar la
prevista regulació en el tema de respon-
sabilitat subsidiària en la subcontractació
de contractes i serveis, ja que es conver-
teix a alguns empresaris en fiscalitzadors
dels seus subcontractats.

El Sr.Valentí Pich, president del REAF, va
fer especial referència a l’esforç que
s’ha fet per part de la Comissió del
REAF de col·laborar en la millora del
text definitiu, mitjançant la suggerència
de proposta a l’avantprojecte presentat
pel Govern.

El Sr. Ramon Lanau, economista asses-
sor fiscal, va valorar favorablement el
projecte, no obstant, va indicar dife-
rents punts.

L’Il·lm. Sr. Miguel Àngel Sánchez, direc-
tor general de Tributs, que va participar
com a president de la sessió, va indicar
que en definitiva amb aquesta Llei es
completa la reforma tributària duta a
terme en els darrers anys, amb què es
disminueix de forma considerable la
càrrega tributària i s’estableix un marc
de més confiança i equilibri en les rela-
cions entre l’Administració Tributària i
els contribuents, i s’han adaptat a la
nova societat de la informació i del
coneixement.

Aquesta sessió va ser moderada pel
Sr. Agustí Sala, El Periódico, com a
moderador.

La sessió va començar amb la participa-
ció de J.A. Gonzalo Angulo, coordinador
del Llibre blanc sobre la reforma compta-
ble i president de la sessió, qui va fer un
repàs, de forma molt didáctica, sobre els
efectes i les consequències que tindran
les Normes Internacionals d’Informació
Financera (NIIF) sobre la comptabilitat
de les empreses. En aquest sentit, va
establir una comparació dels principals
elements dels estats financers a partir de
l’aplicació de la nova normativa amb l’e-
xistent a l’actualitat. A continuació, es
van presentar dos casos pràctics que van
complementar molt bé l’anterior exposi-
ció més teòrica. El primer cas el va pre-
sentar Joan Casals, director corporatiu de
tècnica comptable del Grup Agbar, qui va
comentar que per al Grup Agbar l’objec-
tiu és presentar els comptes consolidats
del 2006 amb la nova normativa. Això
implica una involucració de tot el perso-
nal i un canvi de xip. El projecte consta
de tres fases (diagnosi, implantació i
manteniment), i en cada una d’elles s’hi
especifiquen uns objectius i uns instru-
ments. Actualment, es troben ja en la
segona fase. El segon cas pràctic feia
referència a l’empresa Nissan Motor Ibé-
rica i el va explicar l’Antoni Tarrés, direc-
tor de consolidació financera i tresoreria
de Nissan. Segons la seva opinió, la
comptabilitat ha de respondre a les
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necessitats de l’organització global de
l’empresa, per tant, ha de ser una eina de
gestió per a prendre decisions. Així, la
nova normativa comptable va en aquesta
línia de millorar la informació entre com-
panyies i de la seva imatge fidel. En el
cas de Nissan, l’aplicació de la nova nor-
mativa implica canvis en el format dels
documents i l’aplicació d’un manual de
procediment que permeti ajustar-se a la
nova realitat comptable. Després d’a-
questes intervencions es va generar un
debat molt variat, dirigit pel Sr. Andreu
Missé, d’El Periódico en preguntes i opi-
nions plantejades que es va allargar més
del previst.

Com a principals conclusions, es pot sin-
tetitzar que la filosofia de les NIIF es basa
més en el futur i en la gestió que no pas
en el passat. I que la informació de l’en-
torn econòmic ha de transmetre’s via
preus, a partir del “valor raonable” i de
mercat. Els documents a tenir en compte i
més rellevants seran el compte de resul-
tats, el balanç, els fluxos de tresoreria i les
operacions que afectin al patrimoni net.
Destaca, sobretot, el balanç com a instru-
ment per conèixer la informació financera
d’una empresa en detriment del compte
de pèrdues i guanys. Finalment, destacar
que pel cas espanyol falta normativa que
actualitzi un pla general comptable para-
litzat des de 1990. De cara al futur, la nor-
mativa espanyola no estarà preparada
pels canvis i el nou pla comptable, segu-
rament, no entrarà en vigor abans del
2007, creant una situació esquizofrènica a
causa del solapament de normativa amb
què haurem de conviure.

La sessió es va obrir amb una presenta-
ció del tema des de la perspectiva econò-
mica i de l’anàlisi fonamental, a càrrec
del president de la sessió Sr. Rafael Ter-
mes, acadèmic de la Reial Acadèmia de
Ciències Morals i Polítiques i professor de
l’IESE. 

A continuació, el Sr. Joaquín López Vera-
za, vicepresident Executiu de Merch-
banc SA, va desenvolupar la ponència
sobre les estratègies d’inversió financera
en una perspectiva de futur, analitzant
els canvis més importants que al seu
judici han esdevingut en els mercats
financers i al seu entorn en els últims
anys i entre els quals va destacar, l’in-
crement de la volatilitat fins a límits
històrics, la proliferació de mitjans de
comunicació especialitzats i la magnifi-
cació de la importància d’alguns esdeve-
niments, la creixent disparitat entre la
durada de la vida laboral i la humana, el
desenvolupament de múltiples i de
vegades complexos productes financers
i la creixent importància de la regulació.
En aquest context, va assenyalar que
l’estratègia d’inversió hauria de recolzar-
se en invertir amb regularitat, en mer-
cats líquids i regulats, de manera
diversificada, amb criteris basats en
l’anàlisi fonamental de les empreses i
amb un horitzó a llarg termini. 

Els instruments o productes financers van
ser objecte d’anàlisi per part del Sr. Jordi
Sullà, gestor de Societats de BBVA Patri-
monios, partint de la base que aquells no
són més que un mitjà per desenvolupar
les estratègies d’inversió i per tant ha de
ser aquesta la que condicioni els produc-
tes i mai a l’inrevés i entenent per millor
producte/instrument aquell o aquells que
permeten maximitzar la rendibilitat, la
seguretat i la liquiditat, amb el mínim de
fiscalitat. Un repàs històric dels productes
d’èxit en diferents conjuntures, mostra,
en la seva opinió, la impossibilitat d’esta-
blir un producte o instrument que acom-
pleixi totalment les condicions anteriors i
que per tant pugui ser definit com a per-
fecte o ideal. En conseqüència, continua
vigent en tota estratègia d’inversió finan-
cera la distribució clàssica entre mercat
monetari, renda fixa i renda variable o dit
d’una altra manera la conveniència d’uti-
litzar tots els instruments o productes
financers per al desenvolupament de
l’estratègia.

En el segon panel, dedicat a la inversió
col·lectiva, el Sr.Alfonso Roa, president de
GesAtlántico SGIIC, va centrar la seva
exposició en dos aspectes: la tipologia
dels fons d’inversió amb més futur i les
tendències en la distribució dels fons
d’inversió. En el primer aspecte va analit-
zar els productes amb protecció de capi-
tal (basats en accions, en bons i en fons
d’inversió) i els nous productes exposats
al risc de mercat (ETC, gestió alternativa,
fons de fons i fons perfilats), exposant els
avantatges i diferències entre ells. Pel que
fa a les tendències en la distribució de
fons d’inversió, va manifestar que, en res-
posta a la demanda d’una major rendibi-
litat i millor assessorament, tot apunta a
un canvi des de la manera tradicional cap
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a un sistema de distribució amb arquitec-
tura oberta, és a dir a la separació o divi-
sió entre les entitats que es dediquen a la
producció i les que es dediquen a la dis-
tribució, sent, en la seva opinió, molt
poques les entitats que seran capaces de
realitzar amb èxit ambdues funcions. 

En el tercer panel, el Sr.Eusebio Díaz-More-
ra, president d’EDM Holding SA, va efec-
tuar una sèrie de reflexions sobre la
formalització de les diferents estratègies
financeres. En una primera reflexió, va dis-
tingir entre inversió i especulació, adver-
tint del perill d’aquesta darrera per als
inversors amb baixa tolerància al risc. En
segon lloc, va defensar l’anàlisi de la ren-
dibilitat dels actius en funció de les mitja-
nes històriques, davant de la del passat
immediat. En relació amb la volatilitat, va
constatar que el temps la dilueix, que la
resposta en termes d’estratègia d’inversió
és la diversificació, que la gestió alternati-
va la redueix però no gratuïtament i que
és la inflació i no la volatilitat el major ene-
mic de l’inversor. Finalment, va reflexionar
sobre les respostes de les diferents estratè-
gies davant els canvis en el mercat i sobre
la necessitat de reconsiderar la convencio-
nal exclusió de la renda variable en les
estratègies d’inversió de les persones de la
tercera edat, com a conseqüència de la
prolongació de l’esperança de vida. 

El Sr. Jordi Goula de La Vanguardia, va
moderar la sessió i va efectuar una sínte-
si del que va considerar més destacat de
les intervencions –canvis dels mercats,
respostes de les estratègies, idoneïtat dels
instruments, separació entre producció i
distribució de fons, inversió vs. especula-
ció i estratègies d’inversió en la tercera
edat– i va moderar el col·loqui amb el
qual es tancava la sessió. 

Amb la presidència del Conseller d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informa-
ció de la Generalitat de Catalunya Hble.Sr.
Andreu Mas-Colell, que va obrir la sessió
fent una referència als objectius de la UE
i al recent publicat i conegut com a Infor-
me SAPIR, on s’insisteix que Europa enca-
ra està lluny de ser l’economia del
coneixement més competitiva del món a
l’any 2010, i que per tal d’aconseguir-ho
caldrà veritablement fer apostes impor-
tants, amb propostes com redirigir, potser,
part dels recursos de la PAC a activitats
basades en el coneixement, o en R+D, ...

En aquest context, va prendre la paraula
el Sr. Joan Majó, president de l’European
Institute for the Media de Düsseldorf, que
com a una de les persones que ha asses-
sorat i dirigit grups d’experts en la UE,
vinculats a l’establiment i l’anàlisi de la
situació europea en el marc de l’econo-
mia del coneixement, i el R+D+I, va insis-
tir en aquest gap actual entre l’objectiu a
assolir i la realitat actual, i la necessitat
d’apostar per objectius com el del 3% del
PIB destinat a R+D+I.

A continuació tant el Sr. Àlex Heichlinger,
de l'Institut Europeu d’Administracions
Públiques i un dels principals gestors dels
premis europeus vinculats a l'e-europe,
com el Sr. Joan Ramon Marsal, director

general de Planificació Operativa del
Departament de Presidència de la Gene-
ralitat de Catalunya, aprofundiren sobre
una de les línies d’acció fonamentals dins
del pla e-europe 2005, l'e-government,
tant des de la seva vessant de millorar el
servei al ciutadà, com des de la vessant de
demostrador i accelerador que pot tenir.
En aquest sentit, el Sr. Marsal va explicar
breument l’experiència catalana, que amb
el consens del govern regional i local, es
mostra com una experiència molt consoli-
dada i reconeguda a nivell europeu.

Per altra banda, el Sr. Jordi Pericàs, com a
director general de LOCALRET, va abor-
dar el tema de les infraestructures de
banda ampla, com un dels altres elements
clau previstos en el pla e-europe 2005. En
aquest sentit, a part de repassar el procés
de liberalització de les telecomunicacions
a nivell europeu i els avantatges però
sobretot els problemes que ha comportat,
la manca en la pràctica de competència
real, pel fet de no acabar de desenvolu-
par-se infraestructures alternatives, situa-
ció sobre la que a nivell europeu Joan
Majó va ser de les poques persones que
ja van advertir-ho, va repassar també la
situació en el nostre país, i va acabar
explicant l’estudi que ha realitzat per
Catalunya LOCALRET, amb la proposta
d’extensió d’una infraestructura alternati-
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va, i pública, de banda ampla, que arri-
baria a tot el territori, i sobre la que els
operadors podrien competir, en igualtat
de condicions, en serveis.

Va tancar la sessió, el Sr. Francesc Vallver-
dú, vicerector de la UOC, que va parlar
sobre un dels altres àmbits clau de l'Eu-
ropa 2005, l'e-learning. En aquest sentit
considera que la tendència en aquest
camp passa per un estadi entremig entre
la formació presencial i on-line, però que
a la llarga el que s’està definint és un nou
model de formació global i integrat, on
l'e-learning tindrà per les seves caracte-
rístiques un paper central, que aportarà,
en una societat del coneixement, i per
tant amb necessitats de formació al llarg
de tota la vida, solucions a aquesta. 

La sessió, val a dir, va comptar activa amb
un alt nivell (es fa difícil resumir-ho en les
línies anteriors), donant una perspectiva
actual, i de tendència de cap a on van
aquests diferents àmbits, comptant amb
ponents de primera línia no solament
nacional sinó internacional.

Va moderar la sessió el Sr. Josep Orihuel,
Expansión.

Les tres ponències que es van presentar,
per part de Ferran Mañé, departament d’E-
conomia de la Universitat Rovira i Virgili,
Carmen de Miguel, economista i estadísti-
ca superior de l’Estat, i per Monica Martí i
Carmen Ródenas, departament d’anàlisi
econòmica aplicada de la Universitat d’A-
lacant, van reflectir dues grans qüestions. 

En primer lloc, que els problemes demogrà-
fics en els propers anys, tant en el cas català
com en l’espanyol, tindran conseqüències
profundes sobre l’oferta de treball. De fet,
en l’horitzó de 2015 l’economia espanyola
mostraria un equilibri oferta-demanda de
treball, equilibri que, en el cas de Catalunya,
suposaria un fort desajust, estimat al voltant
de les 350.000 persones. Aquesta qüestió
plantejava el problema de la mobilitat del
treball en l’àmbit regional, atès que un apa-
rent ajustament oferta-demanda en l’àmbit
espanyol és compatible amb un intens desa-
just en algunes regions. 

Aquest va ser el segon ‘tòpic’ de debat, el
de la mobilitat de les persones a Espanya.
Les tesis de les professores Carme Martí i
Carme Ròdenas suggeria que aquesta és
més elevada del que es podria deduir d’al-
gunes de les dades de l’INE, ja que la mobi-
litat padronal mostra un procés creixent. 
En el debat que va moderar el Sr.Vicent San-
chis, Avui, es va posar de manifest que part

d’aquesta mobilitat probablement era inter-
provincial, reflectint els canvis produïts els
darrers anys en la localització de la pobla-
ció, a la recerca de preus de l’habitatge més
baixos. També es van debatre llargament els
factors que limiten aquesta mobilitat, desta-
cant-ne com factors limitadors tant els can-
vis operats en el mercat de treball, tant la
incorporació femenina com la contractació
temporal, com el cost de l’habitatge. El
debat va concloure que, tot i aquesta crei-
xent mobilitat, els problemes d’oferta dels
mercats de treball regionals no semblava
que s’estiguessin resolent amb moviments
des de les regions amb elevades taxes d’a-
tur a altres amb menors taxes, sinó que l’o-
ferta s’acomodava a la demanda bàsicament
de la mà de la immigració, tant la procedent
de la Unió Europea i els països de pròxima
entrada, com l’originada a la resta del món.

Aquesta sessió va ser presidida pel Sr.
Jordi Nadal.

El proper maig la Unió Europea incorpo-
rarà a deu nous països. Si bé és cert que
el seu pes demogràfic, econòmic i tec-
nològic no és gaire gran, aquesta amplia-
ció si que incideix sobre la localització
industrial a Europa. Països com ara Ale-
manya, França i Holanda ja fa anys que
prenen posicions en els sectors intensius
en l’ús de recursos naturals i del factor
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treball. Els diferencials salarials i les
menors exigències en matèria mediam-
biental ofereixen grans oportunitats per
desplaçar determinades fases de la pro-
ducció cap a aquests països del centre
d’Europa. Les empreses de l’Estat espanyol
i, en particular, les catalanes han partici-
pat fins ara ben poc en aquest procés de
deslocalització industrial. L’any 1999 les
inversions realitzades per les empreses
espanyoles només representaven l’1,1%
front el 37% d’Alemanya i el 30% d’Ho-
landa, per exemple. 

La primera conclusió que cal extreure de
la sessió és que l’ampliació europea inci-
deix sobre la localització industrial en
determinats sectors i, especialment en
aquelles fases més intensives en treball i
recursos naturals. Una segona conclusió
que cal extreure de la sessió és que les
empreses catalanes han d’estar més pre-
sents en aquests països. Fins ara els
empresaris catalans han tingut una acti-
tud decidida per operar en països com
ara Marroc, Argentina o Brasil però, en
canvi, l’interès per estar presents en els
països del centre d’Europa ha estat molt
escadusser malgrat que compartim la
participació en el mateix procés d’inte-
gració europea. Si més no, això obliga a
salvar distàncies i estar amatents a les
oportunitats que es deriven en matèria
d’inversions i també de cercar nous mer-
cats. Finalment, una síntesi de la sessió
destaca que l’economia catalana ha d’a-
frontar les futures ampliacions sense
complexos i amb la seguretat que dóna
la tradició industrial i els nivells d’efi-
ciència que assoleixen les plantes pro-
ductives localitzades a Catalunya. Aquest
és el millor aval i també el millor tram-
polí per a estar presents en tots els mer-
cats de la UE-25.

En aquesta sessió van participar, el Sr.
Diego Puga, professor de la Universitat de
Toronto, el Sr. Joan Canals,president i con-
seller delegat de Pulligan Internacional, el
Sr. Jordi Gual, cap del Departament d’Eco-
nomia de l’IESE, i la Sra. M. Isabel Pardos,
membre del Consell de Direcció de Litexco
Group Headquarters, en qualitat de
ponents, el Sr. Albert Closas, TV3, com a
moderador, i, el Sr. Josep Maria Rovira,
director general d’ENDESA a Catalunya,
com a president.

La taula va ser presidida pel Sr. Joaquim
Muns, catedràtic de la Universitat de Bar-
celona, qui començà donant la benvingu-
da i presentant la sessió.

A continuació el coordinador de la sessió,
el Sr. Joan Elías, director d’Estudis Econò-
mics i Monetaris de La Caixa, va presen-
tar els ponents: la Sra.Elena Flores, cap de
l’equip de Finances Públiques de la
Comissió Europea; el Sr. Xavier Vives, pro-
fessor de l’INSEAD; i el Sr. César Molinas,
managing director asset allocation strate-
gist de Merrill Lynch Financial Centre. Va
moderar la sessió Josep M. Ureta, d’El
Periódico. La Sra. Elena Flores encapçalà
l’exposició al·ludint la naturalesa del
Pacte d’Estabilitat i Creixement (PEC),
una norma que pretén orientar la política

pressupostària de la Unió Econòmica i
Monetària (UEM) cap a l’equilibri finan-
cer. Va explicar que el Pacte es justifica
per l’objectiu de permetre una política
monetària de baixos tipus d’interès que
faci costat al creixement econòmic, garan-
tir un baix nivell de deute que permeti
unes finances públiques sostenibles a
llarg termini, i tot això considerant-se un
marge de dèficit capaç i suficient per
actuar com a estabilitzador a curt termini
i fer front als impactes econòmics.
Comentats els fonaments, va continuar
amb la polèmica creada entorn el PEC
com a conseqüència dels desequilibrats
comptes públics que actualment presenten
França i Alemanya, que sobrepassen el
dèficit del 3% del producte interior brut
establert com a límit, amb un deute públic
creixent i sense haver-se ajustat a les èpo-
ques anteriors de fort creixement. Entorn
aquesta situació giren les crítiques al PEC:
– Es considera una norma massa rígida,

que retarda la recuperació econòmica
dels països i no s’adequa a les necessi-
tats respectives.

– Es qüestiona la necessitat de dèficit zero
als països. Es pensa que és un planteja-
ment massa estricte que dificulta el fun-
cionament econòmic a llarg termini.

– Es veu com una mesura procíclica, que
obliga a consolidar quan s’està a la part
baixa del cicle econòmic.
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A aquestes crítiques la Sra. Elena Flores
argumentà que és difícil creure que una
política pressupostària sana dificulti les recu-
peracions econòmiques i que encara que
les bases siguin comunes, la manera d’apli-
car-les no és igual a tots els països i depèn
de la situació a què aquests es troben. En tot
cas, les regles poden ser rígides i dificultar
el funcionament econòmic a un significatiu
llarg termini, però no dintre d’un futur prò-
xim, i d’altra, que és a les bones èpoques de
creixement quan els països amb pressupost
desequilibrat haurien d’haver ajustat els seus
comptes, cosa que, explicà, no va fer-se. A
més, argumentà que durant el procediment
de sanció, encara i les regles comunes, es
considera tant la situació de deute públic de
cada país, com el canvi de context econò-
mic que aquests hagin pogut patir des de
l’establiment de l’avís fins a la data última de
compliment o rectificació del pressupost.

Respecte a la valoració del PEC, pensa
que en general la mesura ha tingut èxit.
El Pacte ha afavorit reformes estructurals
i la reorganització del pressupost als paï-
sos de la UEM, i al voltant de la meitat
dels països es troben en una situació que
a llarg termini resulta sostenible. Els ele-
ments que creu capaços d’esdevenir
punts febles són la no-interiorització
completa de les regles per part dels paï-
sos (“fer-les seves”) i la diferència entre el
compromís que aquests poden oferir con-
trastat amb la realització final que en
facin, un gap que pot ser notable.

Amb un to diferent continuà la sessió el
Sr. Xavier Vives. Va referir-se a l’article del
Report on the European Economy, 2003,
en l’elaboració del qual és partícip. El
problema fonamental que presenta el
PEC és la necessitat de combinar la soste-
nibilitat a llarg termini amb la flexibilitat a

curt termini. Això considerant que els ele-
ments de política fiscal són a mans dels
respectius governs i per tant són suscep-
tibles de veure’s afectats pel cicle polític.
D’aquesta manera justificà la necessitat de
tenir una política o disciplina fiscal més o
menys coordinada entre els diferents paï-
sos per tal de no afectar als elements
monetaris comuns, però, afegí, amb una
major transparència.

Continuà argumentant que la disciplina
externa de política pressupostària que
actualment és vigent amb el PEC ha donat
problemes i ens trobem davant d’una situa-
ció on dos dels països promotors d’aquesta
iniciativa, quan les seves economies no esta-
ven en perill, ara suporten dèficits pressu-
postaris que superen el límit establert. La
proposta alternativa al PEC que va presentar
considera relacionar el límit màxim de dèfi-
cit que cada país pot suportar amb l’import
del seu deute. D’aquesta manera s’introdueix
un incentiu a fi i efecte que els països “facin
els deures” en termes pressupostaris, i
redueixin el seu nivell de deute a les èpo-
ques de bonança econòmica per després
tenir més marge de dèficit als anys difícils.
Contràriament es castigaria als països que no
tractin de reduir el dèficit públic a les èpo-
ques de creixement sostingut, amb una
reducció del dèficit màxim permès. Tot això
es compaginaria amb uns organismes regu-
ladors alternatius. Així va presentar la possi-
bilitat d’allunyar les decisions reguladores de
l’àmbit polític i emmarcar-les més en l’àmbit
tècnic, a través d’uns comitès de control de
la política fiscal independents que tractarien
el sentit estabilitzador de la política fiscal dels
governs amb unes bandes d’actuació pres-
supostària fixades parlamentàriament. Si
això pot semblar una proposta massa radi-
cal, una alternativa a aquesta, que cerqui
també la transparència, podria ser la possibi-

litat d’establir uns comitès consultius els
quals donarien la seva visió d’allò que els
respectius governs decidissin i aquests esta-
rien obligats a escoltar-los.

Donà el toc final a la sessió el Sr. César
Molinas, que va parlar a favor de la desa-
parició de l’actual PEC mitjançant un
debat sobre les regles fiscals que es con-
sideren. Partint de la base que cal tenir
regles que limitin la llibertat pressupostà-
ria dels països membres de la UEM,
exposà que les establertes amb el PEC no
han estat les correctes. Començà recor-
dant que quan va establir-se el PEC al
1997 es tenia clar que a més del beneficis
que es buscava que donés, també hi hau-
rien uns costos inherents. Avui dia som
partícips dels efectes negatius del PEC i
del perill de la credibilitat cap als fona-
ments institucionals de la UEM. Llavors,
un cop vistos els efectes i arribat al punt
que ens trobem, s’hauria de reconèixer,
explicà, que els instruments per a l’esta-
bilitat pressupostària no van ser els ade-
quats i cal canviar l’estructura del PEC.

Continuà dient que la naturalesa de les
regles fiscals hauria de ser més basada en
principis que en disciplines rígides a
seguir. Així veu com a opció interessant
el fet que sigui el Parlament Europeu el
que controli o estableixi els principis fis-



cals, de manera que el procés sigui tan
transparent com sigui possible. Es deixa-
ria llavors a mans del Consell Europeu
l’element sancionador, en relació al qual
cita les sancions econòmiques com un
mecanisme “per definició” sense èxit.
D’aquesta manera el procediment de con-
trol pressupostari a la UEM es mouria en
un diàleg entre Parlament i Consell.

A l’exposició dels ponents va seguir el
col·loqui amb els assistents, que fou
moderat pel Sr. Josep M. Ureta. 

Finalment, el Sr. Joaquim Muns va donar
una visió global i sintetitzadora de la ses-
sió. Segons va explicar, el PEC, nascut en
el context de llançament de la UEM, ha
topat a l’actualitat amb una realitat econò-
mica distinta. Creu que s’hauria de treure
lliçó dels fets i veure que d’una banda, no
es pot oblidar la densitat política de la UEM
on les excessives tecnificacions que ho
ignorin segurament no tindran èxit, i d’altra
banda, cal considerar la dificultat que
suposa establir normes quantitatives per
posar pautes a les polítiques d’aquests paï-
sos. Va concloure al·ludint a la propera
reunió de l’Ecofin on s’haurà de decidir
cap on s’avança en el PEC. En aquest sen-
tit i davant les tres visions diferents que van
caracteritzar aquesta sessió, apuntà que
segurament dominarà la flexibilització.

Les conclusions que es deriven de les
diverses intervencions realitzades pels
intervinents en la Sessió sobre la Fiscalitat
de l’Estalvi a la UE es poden resumir en
els següents punts:
1. La creixent competitivitat en el camp

tributari ha conduït a una total i abso-
luta desfiscalització del factor capital
i, en general, dels mercats financers.
Molts dels estats membres han anat
adoptant de forma gradual sistemes
light de tributació del capital, i han
incorporat models de tributació
duals, de retenció lliberatòria o de tri-
butació sobre la renda consumida,
com és el cas de la fiscalitat en els
fons d’inversió.

2. Aquesta situació qüestiona els actuals
models d’imposició directa, basats en
tipus de gravamen progressius, pensats
en gravar la renda total de la persona.
La pràctica de sotmetre a imposició les
rendes del capital de forma separada i
a tipus més baixos, o bé permetre que
estigui desfiscalitzada en altres territo-
ris, no sembla una situació que pugui
ser justificada.  

3. L’aprovació de la Directiva 48/2003/CE
de 3 de juny té com a objectiu final
garantir que les rendes del capital en la
modalitat de pagaments d’interessos
tributin de forma efectiva en l’estat de
residència del beneficiari efectiu d’a-

questes rendes, i habilita un mecanis-
me d’intercanvi d’informació automàtic
entre els estats de la UE. 

4. Tanmateix, i atès que la situació d’al-
guns territoris de la pròpia UE és una
mica peculiar, es permet un període
transitori aplicable a Àustria, Bèlgica i
Luxemburg, que consisteix en la pràc-
tica d’una retenció en origen no llibe-
ratòria, en teoria, però sense intercanvi
d’informació, cosa que comporta que
sigui final a la pràctica. Aquesta reten-
ció serà del 15% els tres primers anys,
del 20% els tres següents per acabar a
un 35% a partir de l’any 2011 i acomo-
dar-se al sistema general quan s’acon-
segueixi un acord amb els tercers
estats. 

5. L’aplicació de la Directiva queda con-
dicionada que la UE arribi a un acord
amb Andorra, Liechtenstein, Mònaco,
San Merino i Suïssa, per tal que aquests
territoris apliquin unes mesures equiva-
lents a les previstes a la Directiva.

La crítica general feta pels components
de la taula, i pràcticament unànime, és
que la Directiva tècnicament té algunes
deficiències i el camp d’aplicació és
extremadament limitat, atès que només
és d’aplicació a les persones físiques i
per productes derivats de l’estalvi mate-
rialitzats en la forma de renda fixa. Tan-
mateix constitueix un primer pas a un
procés d’harmonització fiscal de
mínims, que constitueix un precedent
en el camp de la imposició directe.
Aquest és un aspecte que s’ha de quali-
ficar de positiu.

En aquesta sessió van participar, l’Il·lm.
Sr. Teodoro Cordón, sotstirector general
d’Impostos sobre la Renda de les Perso-
nes Físiques del Ministeri d’Hisenda,
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com a president, el Sr. Domingo Carbajo,
economista, advocat i inspector de l’Ofi-
cina Nacional d’Inspecció, el Sr. Juan
Francisco Corona, rector de la Universi-
tat Abat Oliba CEU i director acadèmic
de l’Institut d’Empresa Familiar, el Sr.
Gregorio Izquierdo, professor titular d’E-
conomia Aplicada de la UNED i director
d’Anàlisi de l’Institut d’Estudis Econò-
mics, i el Sr. Alexandre Pedrós, catedrà-
tic d’Hisenda Pública de la Universitat
de Barcelona, en qualitat de ponents, i
el Sr. Jordi Sacristán, Cinco Días, com a
moderador.

Aquesta sessió sobre turisme, que va
comptar amb la participació dels Sr. Xai-
ver Illa, conseller delegat del Grup Hes-
peria, l’Il·lm. Sr. Germán Porras,
secretari general de Turisme del Minis-
teri d’Economia i president de l’Europe-
an Travel Comission, el Sr. Richard
Tibbot, president de Locum, i l’Excm. i
Mgfc. Sr. Joan Tugores, rector de la Uni-
versitat de Barcelona, en qualitat de
ponents va complir abastament els
objectius plantejats tant en continguts
com en la incorporació de les diferents
visions de territoris i d’experiències
professionals diverses. El president de
la Sessió, Sr. Joan Gaspart, president
executiu de Turisme de Barcelona, va

emmarcar la importància del turisme
com activitat econòmica i va insistir en
la necessitat de la col·laboració públic-
privat com a pas previ per articular una
activitat turística eficient i competitiva.
A títol telegràfic, algunes de les qües-
tions més destacades i que van ser reco-
llides pel moderador de la taula, Sr. Joan
Miquel Gomis, director de la revista
Editur, són les següents:
– El turisme, que avui representa el 10%

del PIB mundial, és des de fa cinc anys
el primer sector mundial d’exportació
internacional.

– Molts països en vies de desenvolupa-
ment veuen que el turisme pot ser una
via de progrés molt vàlida i sostenible.

– L’activitat turística i la innovació són
perfectament compatibles.

– El consumidor actual està canviant i exi-
geix serveis personalitzats i de qualitat.

– Creixement dels anomenats City Shorts
Breaks, impulsats, en bona part, per
l’eclosió de les companyies aèries de
baix cost.

– El nou consumidor de viatges demana
noves experiències vinculades a la
necessitat de connectar amb la cultura
contemporània.

– Les ciutats que requereixen una regene-
ració necessiten desenvolupar estratègies
culturals per progressar que estiguin
coordinades amb l’activitat turística.

– Dificultat de mesurar de forma objecti-
va les aportacions econòmiques que
aquest fenomen aporta a les seves des-
tinacions.

– Els trets bàsics de la política turística
espanyola es basa en:
a) la sostenibilitat, amb accions sobre

les destinacions a través dels plans
de reconversió de zones turístiques.

b) la qualitat i la diversificació, amb
accions sobre el producte turís-

tic: modernització, sistema de
qualitat turística espanyola, inno-
vació tecnològica i diversificació
de productes.

c) les accions de promoció i marquè-
ting, amb accions que intensifiquin
l’anàlisi dels mercats emissors, els
nous instruments tecnològics al ser-
vei de la promoció turística, el
reforçament de les accions de pro-
moció cooperativa, i la diversificació
de mercats.

– El sector hoteler ha tingut en els darrers
anys un creixement espectacular per
les grans expectatives de rendibilitat i
per l’entrada dels interessos immobilia-
ris, tot i que molts inversors veuen ara
que la rendibilitat prevista no serà tan
elevada.

– El creixement futur de les empreses
hoteleres es basarà en bona part en
l’adquisició d’hotels en funcionament.

– Necessitat de diversificar el creixement
turístic i hoteler en diferents segments
(vacacional i de negocis) i de potenciar
destinacions com les ciutats.

– Necessitat de potenciar la qualitat per
sobre de la quantitat, ja que Espanya
no podrà competir en preu.

– Des del punt de vista de les empreses
cal invertir també en tecnologia, quali-
tat i responsabilitat social.

Sessió 

12
16.00-19.00 h.

Els reptes del 
turisme a Europa 
en un món canviant

Coordinador: Sr. Ignasi de Delàs, sotsdirector
general de Turisme de Barcelona



La rellevància econòmica i social del
medicament en l’economia europea, i
especialment en la catalana, és manifesta
des de perspectives diverses. En primer
lloc, es tracta d’un sector industrial i
comercial amb un elevat pes relatiu
(1,75% del PIB espanyol, essent Espanya
el setè mercat mundial de medicaments) i
una elevada dinàmica innovadora (la des-
pesa en R+D del sector representa més
del 8% del valor de les vendes en oficines
de farmàcia). En la mateixa línia, el nom-
bre d’agents implicats en la cadena de
valor del medicament és ampli i divers:
indústria, distribuïdors majoristes, oficines
de farmàcia, prescriptors i pacients.

En segon lloc, els medicaments tenen una
contribució destacada i decisiva, encara
que variable i possiblement amb rendi-
ments decreixents, a la millora de la
supervivència i de la qualitat de vida. I,
en tercer lloc, es tracta d’un sector amb
un nivell d’intervenció pública molt
extensiva: seguretat i eficàcia, regulació
de preus, finançament públic majoritari,
regulació de la distribució minorista,
regulació de la promoció i publicitat, etc.

Els interrogants sobre la regulació i el futur
del medicament a Europa tractats en les
diverses intervencions d’aquesta sessió de
la Jornada dels Economistes han estat

amplis i han girat al voltant de qüestions
com: com recuperar la competitivitat de la
indústria europea (i la catalana)?, com tro-
bar l’equilibri apropiat entre les polítiques
de regulació i els incentius a la innovació?,
com assegurar que aconseguim value for
money amb el que paguem pels nous
medicaments i que els incentius que es
donen a la R+D van en la línia adequada?

El ponent de la sessió, el Sr.Alfonso Rodrí-
guez, subdirector general a la Direcció
General de Farmàcia del Ministeri de
Sanitat i Consum, va presentar una acu-
rada descripció dels principals instru-
ments regulatoris del medicament
adoptats o en vies d’adopció a la Unió
Europea, tot incloent el paper de l’EMEA.
El primer panelista de la sessió, el Sr. Joan
Ramon Borrell, professor de la Facultat de
Ciències Econòmiques de la Universitat de
Barcelona, va presentar indicacions, des
de la teoria econòmica, orientades en la
línia de flexibilitzar la regulació i fomen-
tar la competència en el sector farmacèu-
tic. El segon panelista de la sessió, el Sr.
Emili Esteve, director del Departament
Tècnic de Farmaindustria, va fer un
repàs de l’estat de la nova regulació euro-
pea del medicament i dels seus principals
interrogants, tot posant èmfasi en els rep-
tes que suposa l’ampliació propera. Final-
ment, el Sr. Ramon Massaguer, secretari
general del Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya, que va actuar com a presi-
dent de la sessió, va emfatitzar el marc
competencial autonòmic en relació al
medicament i la necessitat d’adequar el
marc de la regulació espanyola a la ges-
tió descentralitzada dels serveis de salut.

Aquesta sessió va ser moderada per la
Sra. Esther Graválos, Agència EFE.

El senyor Josep Maria Portabella i d’Alós,
interventor general de la Generalitat de
Catalunya, en qualitat de president de la
Sessió, va obrir l’acte donant la benvin-
guda a tots els assistents. Tot seguit, el
senyor Portabella inicià la seva interven-
ció fent una exposició precisa i alhora
molt aclaridora sobre la creixent
importància que té l’actuació de l’auditor
de comptes independent en el camp dels
actes administratius de naturalesa econò-
micofinancera de l’Administració Pública,
en vistes a l’actual dinàmica de trans-
parència de la informació pública dels
procesos de govern. En aquest sentit, va
destacar que la tasca de l’auditor és una
part important del procés de rendició de
comptes, en què la seva col·laboració és
molt rellevant atès que proporciona una
avaluació independent del grau de fideli-
tat, eficiència i eficàcia amb què les admi-
nistracions públiques compleixen les
seves responsabilitats.

L’efecte de rendició de comptes està
creant una extensió en la demanda de
més informació sobre els programes i
serveis que ofereix el sector públic.
Cada cop més hi ha una clara necessitat
per part dels ciutadans i dels seus repre-
sentants de conèixer no només si els
fons rebuts per l’administració pública
són adequadament gestionats d’acord
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amb les lleis que els són d’aplicació,
sinó també si els programes i els serveis
que ofereix el sector públic compleixen
les finalitats per a les quals van ésser
autoritzats i finançats.

Un cop finalitzada aquesta primera
exposició, el coordinador de la sessió, el
senyor Carles Puig de Travy, vocal del
Consell del REA i membre de la Comissió
d’Auditoria de l’ICAC, presentà els
ponents tot fent un breu esment del
tema a tractar i del perfil professional de
cadascun d’ells.

Va encetar la primera ponència el senyor
Francesc Castellana i Aregall, diputat
provincial i president delegat de l’Àrea
de Promoció Económica i Ocupació de
la Diputació de Barcelona. El senyor
Castellana en la seva intervenció es va
centrar en el paper de l’economista
auditor en l’Administració Local, tot
afirmant que actualment el Govern de
l’Administració Local s’assenta sobre
una complexa estructura caracteritzada
per un sistema de relacions interdepen-
dents entre tots els nivells de l’Admi-
nistració pel que fa a la gestió i
seguiment d’actuacions, programes i
prestació de serveis públics. Els polítics
i els funcionaris que gestionen aquests
programes, sovint prefixats per objetius
electorals o d’altre caire, han d’infor-
mar el públic de manera cada cop més
completa sobre les seves accions i
sobre el nivell d’acompliment, així com
si els recursos públics han estat aplicats
d’acord amb els principis de legalitat,
eficiència, eficàcia i economia. És en
aquest sentit que l’auditor té una funció
decisiva, ja que proporciona una opi-
nió independent sobre el compliment
dels objetius i els propòsits apropiats

d’acord en la llei i els seus reglaments
respectius.

Conclosa l’intervenció del senyor Caste-
llana va prendre la paraula el senyor
Heliodoro Sánchez, registrador mercan-
til de Barcelona i província, que va
exposar de manera molt precisa les
competències, la normativa i el funcio-
nament del Registre Mercantil pel que fa
al nomenament d’auditors i d’experts
independents així com a l’assignació de
treballs especials per part d’aquesta ins-
titució, i va diferenciar els que s’esta-
bleixent mitjançant un sistema de
sorteig d’aquells que pot atribuir el
propi registrador. 

Tanmateix, va fer un recull del Reglament
del Registre Mercantil (RD 1597/89) en
relació amb el nomenament d’auditors i
experts independents (art.2b), nomena-
ment i cessament d’auditors (arts. 153 i
154) i dels diferents informes que estan
reglamentàriament atribuïts als auditors
de comptes com són els relatius a aug-
ment de capital i supressió del dret a
subscripció preferent (art.166.2.2a), aug-
ment de capital per la compensació de
crèdits (art.168.3), augment del capital
social procedent de reserves (art.168.4),
reducció del capital subscrit per restablir
l’equilibri patrimonial social (art.171.2),

sol·licitud d’una auditoria de comptes
independent per part dels accionistes
minoritaris en les societas no obligades
(art. 109 b) TRLSA)

Finalment, el senyor Sánchez es va refe-
rir als treballs en els quals el registrador
pot designar experts independents entre
els que va destacar els següents: informe
sobre la transformació de societats per
aportacions no dineràries (art. 32.b 1
TRLSA), informe sobre adquissions one-
roses (art.32 d) 1 TRLSA) etc.

Després d’aquesta ponència, prengué la
paraula el senyor Joan Carbonell Briux,
director general de Catalana d’Iniciati-
ves, que es va referir a les tasques de
l’auditor en sector de capital risc. Tal
com va expressar el senyor Carbonell,
l’activitat financera de les societats de
capital risc consisteix en la presa de par-
ticipacions temporals en empreses amb
capacitat de creixement, aportant junta-
ment amb el capital, un valor afegit en
forma de suport a l’empresari, especial-
ment en aspectes de tipus estratègic i
normalment sense participar d’una
manera rellevant en la gestió; en aquest
sentit, la col·laboració de l’auditor es pot
resumir bàsicament en les tasques
següents: auditories financeres, Dues
Dilligences i informes especials; aques-



tes activitats comprenen diferents fases
de col·laboració: una inicial és sobre la
informació històrica, seguida del
moment en què es materialitza la inver-
sió, passant pel seu seguiment, i final-
ment l’etapa en què es pren la decisió
de desinvertir. 

L’última intervenció d’aquesta sessió va
anar a càrrec del senyor Alberto Patiño
Romo, cap de l’Área de Control Tècnic
de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria
de Comptes (ICAC). El senyor Patiño
explicà el marc on es desenvoluparan
les properes actuacions relatives a l’au-
ditoria a Europa; en aquest sentit va
remarcar la necesitat de modificar la 8a
Directiva pel que fa a la formació exigi-
ble als auditors, el control de qualitat i
del control públic de l’activitat de l’au-
ditoria, així com l’aplicació de les Nor-
mes Internacionals d’Auditoria –NIA–, i
el sistema del control de la professió; en
aquest sentit, va fer la distinció entre els
controls de tipus preventius: accés a la
professió, formació i les normes tècni-
ques adequades, i els controls de caràc-
ter correctius: control de qualitat de les
corporacions als seus membres, control
de qualitat que portarà a terme l’ICAC,
revisió de la condició d’independència
de l’auditor i el sistema sancionador
aplicable

Va obrir la sessió el Sr. Antoni Castells,
catedràtic d’Hisenda Pública de la Uni-
versitat de Barcelona, va fer balanç del
darrer cicle expansiu de l’economia cata-
lana, tot concloent que, per primera vega-
da, el PIB català havia crescut per sota de
la mitjana espanyola i notòriament per
sota del de les CA que protagonitzen la
convergència econòmica de l’Estat amb la
UE (segons l’Eurostat, des de 1997 en
exclusiva Madrid, Navarra i País Basc). Tot
observant el mapa de les 166 regions
europees de la NUTS-2, Castells va definir
tres models ben diferents: 1) regions capi-
tals d’estat que alhora són centres polítics
i seus de grans nuclis empresarials i finan-
cers, que concentren els sectors de gene-
ració de valor afegit més elevat; 2) regions
industrialitzades sense capitalitat política
però que estan fent la reconversió de la
seva indústria cap a sectors d’elevat valor
afegit; i 3) regions industrialitzades sense
capitalitat política i que no estan fent la
reconversió esmentada. Per a Castells,
malhauradament, Catalunya se situa avui
en el tercer grup més que no pas en el
segon, alhora que va afirmar que potser
és excessiu el dèficit fiscal català amb l’Es-
tat espanyol (del qual, per cert, hi ha total
opacitat oficial dels governs espanyol i
català) com per poder situar-nos en el
segon grup de regions.

Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’E-
conomia de la Universitat Pompeu Fabra,
va oferir una ponència extensa i acurada,
tot explicant fins a quin punt les elevades
taxes de creixement del PIB català no s’han
traduït en els darrers anys en més benestar
per als catalans. Així, si bé el PIB per habi-
tant català se situava l’any 2001 un 21%
més alt que la mitjana espanyola, un cop
descomptat el dèficit fiscal català per càpi-
ta i una volta considerat l’ajustament del
diferencial de preus, la renda per càpita
catalana en poder de compra només es va
situar un 5% per sobre de la mitjana espa-
nyola el 2001. En aquest sentit, aquests
resultats podrien ser encara molt pitjors si
no s’hagués estancat la natalitat catalana en
els darrers anys (conseqüència de “l’estrés”
que patim per causa del menor benestar:
two workers, no sex) i a l’espera que les
xifres catalanes per càpita empitjorin quan
els immigrants que ara tenim facin venir i
es reagrupin amb les seves famílies. També
va presentar uns primers resultats relatius a
la sobrecentralització de la despesa pública
espanyola, d’un 15% del total, en relació a
alguns estats federals, alhora que va
denunciar que l’estoc de capital públic
espanyol per càpita està situat en el 88% de
la mitjana espanyola en els darrers anys.

Jordi Pons, professor d’Economia Aplicada
de la Universitat de Barcelona, va centrar
la seva anàlisi en la descomposició dels
baixos nivells de productivitat catalana,
autèntic taló d’Aquiles del model de crei-
xement econòmic espanyol, on els sectors
que fan créixer l’economia es caracterit-
zen per un molt baix nivell de valor afegit
(construcció, turisme). Així, la productivi-
tat d’Espanya sense Catalunya hauria estat
fins i tot negativa en els darrers set anys,
alhora que presentava les semblances de
la descomposició de la productivtat cata-
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lana amb la d’Alemanya o França, pel que
fa a l’aportació dels seus diferents ele-
ments. En darrer terme, Pons va cloure la
seva intervenció presentant els resultats
de dos treballs elaborats amb Ramon Tre-
mosa, relatius a unes simulacions de crei-
xement de l’economia catalana davant de
diversos escenaris de reducció del dèficit
fiscal amb l’Estat, tant retrospectius (refe-
rits al període 1995-1998) com prospectius
(2002-2010). Sense una reducció significa-
tiva del dèficit fiscal català amb l’Estat, va
concloure, no hi haurà progrés en la con-
vergència amb la UE en els propers anys.
En darrer terme, Miquel Vila, president d’E-
ditur, va fer una interessant descripció rela-
tiva al primer subsector d’activitat a
Catalunya avui, el turisme. Després de situar
el nostre país com la tretzena potència turís-
tica mundial (duplicant els turistes de Grè-
cia), va comentar fins a quin punt és
minifundista la dimensió de l’empresa turís-
tica catalana, ja que només hi ha tres empre-
ses del sector entre les 222 primeres
empreses catalanes per volum de facturació
el 2001. Segons Vila, això demostra com
n’és de petit el capital social a Catalunya,
entès com a capacitat de col·laboració
econòmica entre els habitants d’un país, i
que és molt baix al nostre país com demos-
tra l’excés d’empresa familiar. Vila va con-
cloure demanant més eficiència en la
col·laboració vertical (entre administracions)
i horitzontal (entre conselleries) per desen-
volupar a Catalunya el “turisme de la identi-
tat”, en tant que model qualitatiu que superi
l’esgotat model quantitatiu de “sol i platja”.

La sessió estava moderada pel Sr. Enric
Tintoré, periodista.

Va presidir la sessió el Sr. Martí Parellada,
catedràtic d’Economia Aplicada i director
de la Revista Econòmica de Catalunya.

La proposta del president de la taula, Sr.Josep
Garriga, director de Catalunya de Telefónica,
se centra en recalcar el paper clau de saber
“inspirar” el canvi de la gestió de la transac-
ció a la de la relació. El plantejament primor-
dial, en el marc del tema que ens ocupa, està,
en tot cas, basat en allò que em donen per
allò que em costa; i en tota entitat orientada
al client, s’ha de tenir clar gestionar una rea-
litat, i és que el 66% dels clients que es per-
den, és per la insatisfacció en el tracte.

La lliçó magistral del ponent, se centra en
què la competitivitat i l’empresa, s’han
d’orientar al client. Això comporta qualitat
+ temps + cost, i es tradueix en el pas de
la productivitat a tot pel client, i a una ges-
tió no jerarquitzada, sinó integrada per
equips motivats, polivalents i flexibles.

D’això es deriva tenir i tractar en temps,
molta i molt bona informació, i òbvia-
ment, el medi idoni per fer-ho es el CRM.
Allò determinant és tenir productes i ser-
veis adaptats al client, amb personal qua-
lificat, flexible i adaptat.

De les reflexions dels panelistes, sobre les
seves experiències, estimem oportú subrat-
llar el següent:
1. Grup Mútua de Terrassa: es determinant

l’atenció al client extern (que vol salut),
i l’intern (que precisa informació, serveis

i subministraments). En aquest context,
el CRM és alhora una eina informàtica, i
una estratègia de negoci, que permet la
necessària anticipació, vinculat a l’ERP
per atendre al client intern.

2. RACC: el Pla Estratègic es basa en créi-
xer, innovar productes i serveis, fidelit-
zar socis, imatge de marca, i qualitat de
serveis. Per materialitzar-ho, les inver-
sions en tot el vinculat a la informàtica,
i en el CRM, són determinants, per
assolir la diferenciació, especialització,
i la proactivitat comercial.

3. Grup Banc Sabadell: l’increment d’ofici-
nes, marques, productes, i canals d’ac-
cés, fan imprescindible el CRM, amb
l’agregació de mitjans tècnics i d’orga-
nització. Això garanteix una estructura
totalment relacionada i interconnectada,
que ha d’integrar informació comercial,
i intel·ligència del negoci. 

De les reflexions del debat, cal apuntar
com idees principals:
– És clau la formació de tots els implicats

per assegurar l’èxit de tot el procés.
– Al seu nivell, la PIME també ho ha d’as-

sumir, amb mitjans i eines adequats.
– Per tothom, el client és el bàsic, i el

CRM esdevé una eina insubstituïble.
– No és només un problema informàtic,

sinó interdisciplinari, i dins d’aquest el
paper de l’economista expert resulta
determinant al llarg del projecte.  

A aquesta sessió hi van participar el Sr.
Lluís Cuatrecasas, director del Departa-
ment d’Organització d’Empreses de la
Universitat Politècnica de Catalunya, el Sr.
Manel Martínez, director de TI/SI del Grup
Mútua de Terrassa, el Sr. Josep Mateu,
director General del RACC, i el Sr. Antoni
Sabaté, director de la Direcció Comercial i
de Màrqueting del Banc Sabadell, en qua-
litat de ponents, i el Sr. Sebastià Vivas, Dos-
sier Econòmic, com a moderador.
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Gairebé cent persones assistiren el passat
dia 3 de novembre al taller “L’economia de
l’aigua” que se celebrà a la Sala de Graus
de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la Universitat de Girona.

La inauguració de la sessió fou a càrrec
de l’Excm.Sr. Joan Batlle, rector de la Uni-
versitat de Girona, de la Il.lma Sra. Rosa
Ros, degana de la Facultat d’Econòmi-
ques, i del Sr. Josep Pujolras, vocal presi-
dent del Col·legi d’Economistes de
Catalunya a Girona.

Els coordinadors del taller sobre L’econo-
mia de l’aigua, Srs. Modest Fluvià i Manel
Serra, Consorci de la Costa Brava, pre-
sentaren el tema del taller i els ponents:

La directiva marc de l’aigua de l’any 2000
conceptua l’aigua com un bé econòmic
de característiques singulars en la mesura
que és un patrimoni que cal protegir. És
un bé econòmic i com a tal un recurs
escàs, encara que paradoxalment és el
recurs més abundant al planeta. Recurs
abundant en quantitat i recurs renovable
a diferència d’altres recursos naturals.
Tenim en el planeta la mateixa quantitat
d’aigua des de fa milions d’anys, però no
la tenim en la mateixa qualitat. Els eco-

nomistes han d’intervenir en la gestió de
l’aigua, perquè és amb la gestió del recurs
que s’han de resoldre els problemes de
l’aigua. Recurs escàs i jurídicament bé
públic que necessita de la “mà visible”
d’una bona administració hidràulica.

El ponent Sr. Pedro Arrojo, doctor en
Ciències Físiques i professor titular del
Departament d’Anàlisi Econòmica de la
Universitat de Saragossa, premiat aquest
any 2003 amb el Premi Goldman de Medi
Ambient per Europa pel seu treball com a
president de la Fundació per la nova cul-
tura de l’aigua,  presentà  les seves anàli-
sis en relació al Plan Hidrológico
Nacional i argumentà la seva oposició a
l’esmentat pla i a la seva conseqüència
–el transvasament de l’Ebre- pels càlculs
erronis en les anàlisis cost-benefici del
transvasament.

La Sra. Mariona Coch, tècnica de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, explicà les
actuacions de l’administració hidràulica
catalana, especialment la política fiscal
que representa el tribut finalista anome-
nat “cànon de l’aigua”, que grava els con-
sums d’aigua a Catalunya per finançar les
actuacions en el cicle de l’aigua.

El Sr. Angel Simón, enginyer de camins i
director general del grup Agbar, argu-
mentà sobre les sinergies entre l’adminis-
tració pública i l’empresa privada per a la
gestió de serveis com l’abastament i el
sanejament. Exposà experiències reeixi-
des en el mercat europeu i americà.

Les ponències foren seguides amb gran
interès per part dels assistents com es va
comprovar en l’animat col·loqui i debat
que tancà la sessió.       
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La Jornada 
a les Seus Territorials
La Jornada dels Economistes corresponent a cadascuna de les seus del Col·legi
d’Economistes de Catalunya va tenir lloc, respectivament, el dia 30 d’octubre
a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida i a la Facultat 
de Ciències Econòmiques de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i el 3 de
novembre a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat
de Girona

Girona 

L’economia 
de l’aigua

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



En les societats desenvolupades és evi-
dent que les activitats d’oci i de lleure
adquireixen cada vegada més una
rellevància més gran i la seva importàn-
cia va en augment, de forma continuada,
en tots els àmbits.

Les activitat de naturalesa artística i cultu-
ral, directament i indirectament, ja repre-
senten un percentatge que supera el 10
per cent del PIB dels països industrialit-
zats, a la vegada que cal remarcar que
cada vegada més la cultura ha passat del
sector associasionista i altruïsta al sector
industrial i de negoci.

El primer ponent, el Sr. Lluís Bonet
(professor UB) va realitzar la seva
intervenció sobre Economia de la cul-
tura: la gestió d’intangibles destacant
que els sectors culturals han crescut
de forma accelerada en les darreres
dues dècades. “Durant la segona mei-
tat del segle XX, la clau de volta de
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Lleida 

Economia i cultura

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

control del sector  (cultural) s’ha cen-
trat en la distribució, i en la capacitat
per oferir productes originals i de qua-
litat”. També va assenyalar que “cal
orientar la intervenció pública en el
sector cap a donar suport a la consoli-
dació d’una estructura industrial
potent (la constitució de l’Institut
Català de les Indústries Culturals va en
aquest sentit), i d’un entorn exigent i
divers que inciti als creadors i als
emprenedors a proveir productes
locals amb vocació universal. Els paï-
sos generadors d’intangibles són els
més ben posicionats per competir en
aquest món postmodern i globalitzat”.

La segona intervenció la va realitzar la
Sra. Marisa Otal (Fira de Tàrrega) que va
parlar sobre l’Impacte econòmic de la
Fira de Tàrrega, aquesta fira ja consoli-
dada en l’àmbit cultural del teatre pretén
cobrir tres vessants, la de festa major
(activitats i alegria per tots els carrers del
municipi i gran bullici de gent, més de
cent mil assistents), la de festival (més
de 250 representacions) i la de llotja (els
programadors compren i venen especta-
cles). Aquesta fira va néixer l’any 1981
amb 11.200 e de pressupost i aquest any
ha superat el milió d’euros. S’estima que
l’impacte econòmic en el municipi de
Tàrrega supera els mil quatre-cents
milions d’euros.

L’última intervenció la va realitzar el Sr.
Ramon Saladrigues (professor de la UDL)
sobre La formació de preferències i
demanda cultural, s’intenta cercar els
factors que contribueixen a determinar la
demanda cultural, com ara el preu del
producte o el nivell de renda del consu-
midor. L’objectiu de la ponència ha estat
la de proporcionar evidències empíri-
ques sobre el reforçament de les pre-
ferències en el temps del consum
cultural, concretant-lo empíricament en
el consum de música clàssica en viu a
l’Auditori municipal de Lleida. En Sala-
drigues arriba a la conclusió que “els fac-
tors fonamentals de la demanda de
música clàssica en viu són aquells que
tenen a veure amb el procés d’acumula-
ció del capital humà musical i que, per
tant, afavoreixen l’aprenentatge de la
música, atès que el subconjunt de varia-
bles independents que més informació
aporta sobre les probabilitats que un
individu sigui assidu al concert està for-
mat, íntegrament, per variables que estan
relacionades amb els processos de for-
mació de preferències. Les variables que
millor contribueixen a explicar la fre-
qüentació al concert són la pràctica –o
estudis musicals-, l’experiència –o
assistència a concerts essent infant-, l’e-
dat, i una variable que ens indica que
l’individu està en període de formació”.



més rapidesa si hom potencia l'autono-
mia de gestió i si existeixen estructures
organitzatives participatives i descentra-
litzades.

Com explica el Dr. Carulla, gerent del
Servei Català de la Salut a la Regió
Sanitària de Tarragona, l'actual Siste-
ma Sanitari Català, formalitzat a partir
de l'any 1990 amb la Llei d'Ordenació
Sanitària de Catalunya, constitueix un
model on es contempla la concurrència
de diferents ens de gestió sanitària, i on
es promou la competència entre els
diferents proveïdors sobre la base d’un
tret principal: la separació entre la fun-
ció de finançament i compra, de la de
provisió dels serveis. Un model on, a la
vegada, s'integren en una sola xarxa
d'utilització pública recursos i entitats
dedicades a l'atenció de la salut, siguin
o no de titularitat pública. D'aquesta
forma el model català apostava també
per una gestió més descentralitzada i
autònoma.  

La provisió pública corre a càrrec de
l'Institut Català de la Salut, que havia
estat dotat d'unes eines concretes
corresponents a un marc financer
públic. Així es posa de manifest que,
dins del sistema, poden coexistir meca-
nismes de gestió diferent, la qual cosa
com explica el Sr. Cañete, cap dels Ser-
veis d’Administració de l’Àmbit d’Aten-
ció Primària de Tarragona-Termes de

l’Ebre de l’ICS. ha fet necessària la
reconversió dels funcionaris públics en
gestors públics. Aquesta competència de
diferents formes de gestió demanden
mecanismes d'harmonització per poder
fer més comparables alguns paràmetres
de sistema sanitari. 

D'altra banda, la falta de coordinació
entre nivells assistencials és un dels
aspectes que ha estat tradicionalment
identificat com a susceptibles de millo-
ra. En aquest sentit, el Dr. Nualart, direc-
tor general del Grup d’Assistència
Sanitària i Social -Grup SAGESSA-
exposa que SAGESSA és una entitat
dedicada a la provisió de serveis sanita-
ris en els seus diferents nivells: des de
l'atenció primària fins a la atenció socio-
sanitària. I que el seu àmbit geogràfic
d'actuació és prou ampli com per a
plantejar programes de coordinació que
es proposin millorar la qualitat i ajustar
els costos de l'atenció sanitària. El Pla
d'Atenció Integrada es va concebre amb
aquest objectiu, i els resultats són força
positius i corroboren la afirmació que
un esforç d'harmonització fa possible
una millora de la salut en la població
afectada. 

Aquestes dades són una bona cloenda
per aquest resum. Tot fa pensar que les
constatacions que introduïa el Dr.
Ortún al començament de la jornada
constitueixen el nucli dels veritables
problemes que es poden anar superant
a mida que les actuals institucions del
sistema sanitari els considerin com a
prioritaris. Si així ho creiem, una part
de la feina està ja bastant treballada.
Ara farà falta anar assolint, de la mane-
ra més eficient possible, aquests objec-
tius tàctics. 

Va presidir la sessió el Sr.Eduard Rius,pre-
sident del Patronat de Sant Pau.
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Tarragona

La millora de 
la salut mitjançant
la gestió sanitària

Coordinador: Sr. Misericòrdia Carles, degana
de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili

De tots és conegut que un increment en
la provisió de serveis sanitaris no equi-
val, en el nostre entorn, a un increment
d'igual proporció en els indicadors sani-
taris habituals. El mateix plantejament
podríem fer entre gestió sanitària i aug-
ments dels nivells de salut. El Dr. Ortún,
catedràric de la Universitat Pompeu
Fabra, assegura que aconseguir l'objec-
tiu de millorar la salut de la població
passa per reduir l'escletxa entre efecti-
vitat i eficàcia, alhora que la discussió
ha de començar reconeixent algunes
constatacions bàsiques, com per exem-
ple la manca d'informació i d'incentius
que tenen aquells que prenen les deci-
sions, o els desajustaments que provo-
quen els actuals sistemes de pagament.
Afirma que aquest encaix de la gestió
clínica reivindica la planificació, i acon-
sella formes capitatives de finançament
i fortes inversions en els sistemes d'in-
formació. També assegura que aquestes
propostes es podran implementar amb



Valentí Pich, és economista i mem-
bre de la Comissió d’Assessors Fis-
cals del Col·legi d’Economistes de
Catalunya pràcticament des del
seu inici. Soci-director d’un des-
patx pluridisciplinar amb seu a
Barcelona, ha estat recentment
reelegit president del Registre d’E-
conomistes Assessor Fiscals.

Vostè ha estat, i continua essent, un
membre actiu del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya i de la seva Comissió
Fiscal. Quina perspectiva té vostè des
d’aquesta nova responsabilitat?
La Comissió Fiscal del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya és, sense cap mena de
dubte, una de les comissions fiscals més
actives que conec. El nombre de sessions
que realitzen, el nombre d’assistents que
hi participen i la qualitat tècnica i humana
dels seus membres, especialment els més
actius, constitueixen un actiu molt valorat
pel conjunt de companys. D’altra banda el
Col·legi d’Economistes de Catalunya sem-
pre ha tingut una gran sensibilitat en
aquestes qüestions i la seva Junta sempre
ha estat predisposada a ajudar per incre-
mentar els serveis del seus col·legiats.

El seu contacte amb la realitat de
Madrid i la seva proximitat a les dife-
rents sensibilitat geogràfiques de l’Es-
tat li permeten conèixer quins són els
temes de caràcter fiscal que preocu-
pen especialment. Quins són els
temes fiscals més recurrents?
Crec percebre un convenciment generalit-
zat sobre que els tipus impositius nomi-

nals màxims a l’Impost
sobre la Renda de les Per-
sones Físiques haurien de
tendir a una lleu reducció
alhora que sorgeix amb
força la necessitat d’un
replantejament, amb pro-
funditat, de l’esquema

actual de l’Impost sobre el Patrimoni,
en tot cas, pel que fa referència als
tipus impositius.
Pel que fa a l’Impost sobre Succes-

sions existeix un convenciment generalit-
zat sobre la conveniència de la seva
reforma, via la seva desaparició per dona-
cions entre familiars, o bé, un replanteja-
ment generalitzat dels tipus i les
reduccions, depenent de les opcions polí-
tiques. En relació a aquest impost el nou
sistema de finançament autonòmic que
recentment ha entrat en vigor condiciona
fermament el debat. 
Respecte a l’Impost sobre Societats i
sobre l’Impost del Valor Afegit, indepen-
dentment dels condicionants comunitaris,
especialment en aquest segon impost,
requereixen una adaptació constant.
Pel que fa a la imposició local, amb la
desaparició de l’Impost sobre Activi-
tats Econòmiques per a la majoria dels
contribuents, pel que fa al seu ingrés,
que no a les obligacions formals, i
amb l’entrada en vigor de les modifi-
cacions de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals han obert una nova
realitat que requerirà de replanteja-
ments seriosos a curt termini, una cop
hagin transcorregut les campanyes
electorals en curs.....
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Notícies

Vostè ha estat reelegit a final de novem-
bre com a president del REAF. Podria
comentar quines són les funcions i
característiques d’aquest organisme?
El REAF és una organització depenent del
Consejo General de Colegios de Economistas
de España a l’objecte de representar, agru-
par i prestar serveis als economistes que es
dediquen a l’assessorament fiscal del con-
junt de l’Estat. Actualment són membres del
REAF 4.300 economistes que desenvolupen
la seva activitat professional tant en despat-
xos professionals, departament
financers i legals de les companyies
i empreses, com en
el sector públic esta-
tal, local o autonò-
mic i dins de les
universitats i escoles.
El REAF ofereix als seus
membres, a més de la seva
revista mensual en paper i
una altra digital, uns codis i
manuals propis, elaborats
pel REAF; publicacions alienes de caràcter
professionals. finalment, el REAF col·labora
activament amb les administracions públi-
ques, i informa tècnicament de tota la nor-
mativa legal que afecta a la nostra activitat. 
El REAF com a organisme del Consejo
General de Colegios de Economistas de
España, col·labora activament amb les
comissions fiscals dels col·legis d’economistes.

Valentí Pich Rosell 
reelegit president del REAF



Ponemos a tu disposicióndiez automóviles BMW que han sido utilizados por nuestros directivos y que ahora
tienen un precio realmente especial. Todos con menos de 1.000 Km y máximo un año de antigüedad.
Con unas condiciones únicas de financiación a través de nuestro programa Select de Vehículos de Ocasión
y la garantía Europlus de BMW. Ya puedes venir a verlos a nuestras instalaciones.

Ahora en A ut o Buigas puedes conducir el coche de un dir ectiv o de BMW sin t ener que serlo.

¿Te gust a conducir ?

Selección
Automó viles
de Ocasión

Auto Buigas, S.L.
Buigas, 28
Ronda Gral. Mitre, 29-35
Tel.: 932 04 55 52
Barcelona

Ctra. Reíal, 103
Tel.: 934 73 88 55
Sant Just Desvern

Ctra. del Prat, 15
Tel.: 936 52 02 03
Sant Boi de Llobregat

El Col·legi d’Eco-
nomistes de Cata-
lunya ha signat un
acord de col·labo-
ració amb Ingenie-

ria y Aplicaciones Empresariales, SL,
amb una gran experiència en les pro-
blemàtiques de les empreses  i que
desenvolupen diferents tipus d’eines  i
sistemes de treball a l’entorn de la ges-
tió de les empreses, mitjançant el qual
ofereix a tots els membres del Col·legi
d'Economistes de Catalunya un des-
compte del 10% en el moment de con-
certar el servei o comprar algun dels
seus productes

Per a més informació consulteu l’apartat
Avantatges del Carnet Col·legial.

El Banc de Sabadell ofereix als llicenciats
que es col·legien la possibilitat que la
quota de col·legiació del primer any li
resulti gratuïta (fins a 60 euros). Per
gaudir d’aquest servei, sols és necessari
obrir un compte corrent, sense comissió
ni despeses administratives, en qualsevol
oficina  del Banc de Sabadell i domici-
liar-hi les quotes del Col·legi d'Econo-
mistes de Catalunya.

Nous avantatges colegials
El Col·legi d'Eco-
nomistes de Cata-
lunya ha signat
un acord amb
Busines Adviso-
ring SL, empresa
que té per objec-

te prestar servei d’assessorament a les
empreses en els diversos àmbits i espe-
cialment a través del Centre de Nego-
cis Windsor & Tuset Business Center a
les empreses que volen iniciar una
nova activitat, ampliar les seves sucur-
sals o tenen necessitat d’ús temporal
d’oficines en el territori de Catalunya,
mitjançant el qual oferiran un des-
compte d’entre el 10 al 25%, segons
durada, pel seu servei d’ús d’oficina i
sales de reunió tant en les seves ins-
tal·lacions de Catalunya com de la
resta d’Espanya: Madrid, Saragossa,
València, Bilbao. 

Per a més informació consulteu l’apartat
Avantatges del Carnet Col·legial.
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La Junta de Govern del Col·legi es proposa
seguir amb la política de convertir el Col·legi
en una entitat prestadora de serveis de qualitat
per als col·legiats i fer-ho utilitzant principal-
ment les noves tecnologies; i d’altra banda,
potenciar la imatge de la professió de l’econo-
mista davant de la societat.

El Pressupost incideix en l’objectiu de: 

a) Les noves tecnologies com a eina de treball
i comunicació
Com a resultat del projecte Un Col·legi sense
papers, desenvolupat al llarg de l’exercici
2003 amb la col·laboració del CIDEM, es van
implementar una sèrie d’actuacions com ara:
creació d’una àrea privada; implementació
d’un nou funcionament de la Borsa de Tre-
ball; directori de col·legiats on-line; llistes de
distribució de correu-e per centre d’interès;
desenvolupament de serveis professionals a
través de la creació d’una pàgina pròpia
d’Internet per a les diferents àrees temàti-
ques (comissions); gabinets d’assessorament
per internet (assessorament jurídic, fiscal i
d’assegurances); i retransmissió de video-
conferències a través d’Internet.
En aquest pressupost es contempla la poten-
ciació d’algunes d’aquestes actuacions, com:
la utilització per part dels professionals del
visat col·legial i la signatura electrònica on-
line, la participació dels col·legiats en les
enquestes d’opinió sobre temes econòmics
(enquestes de conjuntura i IEBE), aprofundir
i ampliar els serveis que ofereix el Col·legi
als despatxos professionals i potenciació de
l’aplicació del mercat d’experts.
D’altra banda, seguint en aquesta línia, s’està
programant una nova eina de comunicació
amb els col·legiats: una newsletter de distri-
bució periòdica, lligada al nou disseny que
tindrà el nostre portal a Internet.
Totes aquestes actuacions serviran per fer
més àgil, fàcil i eficient l’intercanvi d’infor-
mació, la feina i la comunicació entre els
col·legiats i aquests amb el Col·legi.

b) Reforçar la imatge de la professió i la marca
“Economista”
El Col·legi ha de ser un punt de referència
obligat en tot allò que afecta l’economia i
molt particularment als diferents àmbits de la
professió.
És per això que en aquest pressupost es
preveu:
• Fomentar la participació dels economistes

en la resolució dels conflictes mercantils,
per la qual cosa es preveu l’organització, el

funcionament i la difusió davant l’Adminis-
tració de Justícia del Torn d’Actuació Pro-
fessional; el desenvolupament del nou
Llistat temàtic d’Administrador Concursal,
d’acord amb la nova Llei, que ha de facili-
tar als Jutjats Mercantils els economistes
especialistes en aquesta matèria; i la partici-
pació del Col·legi d’Economistes, conjunta-
ment amb el Col·legis d’Arquitectes i
Enginyers, en la creació de la Fundació Pri-
vada per a l’Arbitratge Tècnic de Catalunya;

• la celebració de la IX edició de la Jornada
dels Economistes, ja consolidada, amb un
alt nivell de participació, tant d’assistència
com de ponents, i que aborda cada any
temes novedosos de la realitat econòmica
i social del país;

• elaboració i difusió de les enquestes d’opi-
nió sobre conjuntura econòmica i sobre l’In-
dex d’Expectativa Borsària dels Economistes
(IEBE), i que són ben acollides pels dife-
rents mitjans de comunicació;

• participació del Col·legi en els diferents
fòrums d’opinió i esdeveniments impor-
tants de la vida econòmica i política del
nostre país, per la qual cosa hem previst
l’organització d’uns col·loquis de cara a les
eleccions generals del 2004.

• Dotació d’una partida per a projectes espe-
cials per tal de promocionar la presència dels
economistes en activitats professionals en les
quals tenim poca presència.

c) Activitats i serveis col·legials
El pressupost contempla:
• l’organització d’actes a proposta de les dife-

rents Comissions de Treball i de la Junta de
Govern, amb diferents formats, conferèn-
cies de tarda o dinars col·loqui.

• potenciació de la Xarxa d’Economistes,
aprofitant el nostre portal a Internet

• renovació del portal del Col·legi a Internet,
per reestructurar i racionalitzar la gran
quantitat d’informació que genera el
Col·legi sobre els serveis i les activitats que
ofereix.

• potenciar l’ús de la Borsa de Treball a través
d’Internet, ja que facilita la informació a
temps real de l’oferta i la demanda.

• Formació. Tenint en compte que la societat
cada vegada és més exigent amb els profes-
sionals, el Col·legi posa a disposició d’a-
quests, a través de l’Aula d’Economia, tot un
seguit de cursos i jornades d’especialització
i reciclatge professional.

• publicació de l’Informatiu de l’Economista, i
la Revista Econòmica de Catalunya, en for-
mat paper i en la nostra pàgina web.

• incrementar l’oferta d’avantatges i des-
comptes comercials per als col·legiats, per
mitjà del carnet col·legial.

• continuar col·laborant amb diferents orga-
nitzacions (ACCID, REFOR, REA, REAF...)
per gaudir d’informació actualitzada i
específica i poder participar en els actes
que organitzin. 

• mantenir el servei de consultes gratuïtes als
diferents gabinets tècnics (jurídic, fiscal,
d’assegurances diverses i de comptabilitat
i auditoria).

El pressupost també contempla una partida
per a la celebració d’eleccions per a la reno-
vació de la totalitat dels càrrecs de la Junta
de Govern del Col·legi.

Pressupost 2004

Objectius prioritaris
de l’exercici 2004

DESPESES:
60 Compres:

600 Compres de material
609 “Rappels” per compres
Total compres de material

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

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

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

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

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

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

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

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

Total despeses

INGRESSOS:
70 Ingressos d’explotació:

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

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

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

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

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

79 Excessos i aplicacions de provisions:
790 Per a riscos i despess
Total excessos i aplicacions de provisions

Total ingressos
Flux de Caixa
Increment/(Disminució) del patrimoni

Partides



44.659,00 2,67% 0,00 0,00 27.170,00 300,00 17.189,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.659,00 2,67% 0,00 0,00 27.170,00 300,00 17.189,00

50.389,92 3,02% 50.389,92 0,00 0,00 0,00 0,00
45.160,00 2,70% 0,00 0,00 23.777,00 0,00 21.383,00
63.114,00 3,78% 43.014,00 0,00 19.500,00 600,00 0,00

316.651,89 18,96% 92.778,50 19.764,21 152.546,50 12.504,00 39.058,68
175.038,62 10,48% 52.367,00 9.961,00 54.370,00 21.614,26 36.726,36
175.128,87 10,49% 58.333,87 35.640,00 56.209,00 5.952,00 18.994,00
76.772,88 4,60% 16.918,93 2.850,20 9.916,50 1.202,00 45.885,25
72.417,00 4,34% 43.945,00 2.103,00 6.000,00 601,00 19.768,00
31.245,00 1,87% 21.110,00 0,00 8.710,00 1.155,00 270,00
63.729,00 3,82% 44.515,00 180,00 12.314,00 5.108,00 1.612,00

1.069.647,18 64,06% 423.372,22 70.498,41 343.343,00 48.736,26 183.697,29

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.406,09 0,50% 6.486,09 0,00 1.920,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.406,09 0,50% 6.486,09 0,00 1.920,00 0,00 0,00

357.783,50 21,43% 182.853,25 7.906,00 70.241,00 43.483,25 53.300,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103.757,21 6,21% 53.027,44 2.292,74 20.369,89 12.610,14 15.457,00
461.540,71 27,64% 235.880,69 10.198,74 90.610,89 56.093,39 68.757,00

20.500,00 1,23% 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.500,00 1,23% 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.000,00 0,06% 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,06% 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.606,00 0,22% 0,00 0,00 3.606,00 0,00 0,00
3.005,00 0,18% 3.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.611,00 0,40% 3.005,00 0,00 3.606,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.275,00 3,43% 54.623,00 0,00 2.652,00 0,00 0,00

57.275,00 3,43% 54.623,00 0,00 2.652,00 0,00 0,00

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

202,00 0,01% 0,00 0,00 202,00 0,00 0,00
1.669.840,98 100,00% 744.867,00 80.697,15 469.503,89 105.129,65 269.643,29

836.848,00 49,88% 836.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.348,56 1,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 27.348,56
2.590,00 0,15% 0,00 2.590,00 0,00 0,00 0,00

544.769,00 32,47% 0,00 0,00 544.769,00 0,00 0,00
20.800,00 1,24% 0,00 0,00 0,00 20.800,00 0,00
33.153,00 1,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 33.153,00

1.465.508,56 87,36% 836.848,00 2.590,00 544.769,00 20.800,00 60.501,56

32.836,06 1,96% 4.227,00 2.400,00 7.200,00 0,00 19.009,06
135.209,00 8,06% 55.593,00 17.676,00 0,00 0,00 61.940,00

168.045,06 10,02% 59.820,00 20.076,00 7.200,00 0,00 80.949,06

31.000,00 1,85% 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.010,00 0,36% 6.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.010,00 2,21% 37.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

1.677.573,62 100,00% 940.688,00 22.666,00 551.969,00 20.800,00 141.450,62
65.209,64 250.444,00 -58.031,15 85.319,11 -84.329,65 -128.192,67
7.732,64 195.821,00 -58.031,15 82.465,11 -84.329,65 -128.192,67
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tot això, eren matèries de les quals pràcti-
cament res no havia après a la Facultat i
que vaig estudiar a Anglaterra. En aquest
sector es feia difícil d’introduir elements
de racionalitat econòmica i encara més de
polítiques públiques de benestar social,
però, amb l'esforç de molts companys, en
els camps de l'urbanisme, l'habitatge i la
política territorial, els economistes hi han
pogut fer aportacions molt positives:
acadèmicament, administrativament i pro-
fessionalment.

Pel que fa al sector públic el canvi ha estat
espectacular. S’ha creat una nova adminis-
tració en la qual els economistes han estat
presents des de l’inici i de forma creixent.
Hi ha economistes a tots els nivells, tan tèc-

Gent de casa 25 anys d’economista

JOSEP M. CARRERAS

El primer que cal dir és
que si bé fa vint-i-cinc
anys de la meva col·legia-
ció, havia acabat la
carrera més de deu
anys abans. Quan vaig
entrar al Col·legi, jo ja
era funcionari públic i

feia classes a la Universitat. En aquells
anys els economistes encara eren una
novetat, però, el gran interès social per
alguns temes econòmics els havia conver-
tit en els sacerdots d’un nou culte. 

Però, la meva especialitat, l'economia
regional i l'urbanisme, estava allunyada de

nics com polítics, de les administracions
locals, autonòmica i central, i aquest fet
quantitativament com qualitativament ha tin-
gut una influència en la nostra professió.
Tot i que també la formació específica rebu-
da a la universitat va ser escassa. Poste-
riorment, però, com en el cas anterior, la
demanda social va donar lloc a l'aparició
d'un conjunt de matèries  relacionades amb
el sector públic, en els ensenyaments uni-
versitaris a diferents nivells.

Per tant, el que puc dir de la meva expe-
riència professional és que des de l'inici he
hagut d’anar estudiant, ja que la majoria de
tasques no tenien res a veure, almenys de
forma directa, amb les matèries que vaig
aprendre a la Facultat. Però, crec que això



Aquesta circumstància i les seves conse-
qüències han marcat el desenvolupament
de la tasca dels economistes en el món de
la empresa, on hem hagut de demostrar la
nostra capacitat de previsió i adaptació en
la presa de decisions.

Com a fet central i fonamental la incorpo-
ració a la UE i el que això ha comportat,
fixem-nos  només com planificàvem l’es-
tratègia de les empreses amb la pesseta
com a moneda i el Banc d’Espanya com a
regulador i com ho fem amb l’euro i el BCE. 

Pel que fa al Col·legi l’evolució en la seva
actuació cada vegada mes rellevant  com a
ens emissor d’opinió econòmica i la seva divul-
gació a través dels mitjans de comunicació al
públic seria  un dels fets més destacats.

Finalment pel futur el repte per als econo-
mistes que desenvolupen les seves tasques
en el món empresarial és ser capaços de
fer comprendre a tots els actors del siste-
ma que el mercat és el món i que els con-
ceptes importar/exportar ja han caducat i
han passat a formar part de la història.

és normal, a la universitat t'han de donar
una bona base, però, després vindrà l'es-
pecialització, que possiblement anirà
variant i per això és fonamental la formació
continuada i en aquest camp, directament o
indirectament, com a oferent o demandant,
el Col·legi ha de jugar un paper fonamental. 

ENRIC VIVO

Els economistes que ens vàrem col·legiar
l’any 1978 ens incorporàvem  a l’activitat
professional al mateix temps que un nou
sistema polític, que no existia quan vam
començar a estudiar economia, també ini-
ciava el seu caminar al país.

MARIA TORRA

L’economista ha passat
de ser un perfecte des-
conegut en el món de la
gestió empresarial, doncs
abans les empreses les
dirigien bàsicament els
enginyers a ser un pro-
fessional de la gestió i

administració financera de les empreses
necessari i buscat. La prova és que quasi no
hi ha atur entre els llicenciats en economia
i direcció d’empreses. Tots es col·loquen en
el món del treball amb certa facilitat, altra
cosa és que siguin ben remunerats.

Però les empreses també han canviat i
cada cop més el sector que abunda no és
l’industrial sinó el de serveis. Això vol dir
que els economistes es dediquen més a la
distribució que no pas a la producció.
Paral·lelament l’àmbit del professional inde-
pendent ha estat molt dur.

D’una banda, aquesta possibilitat d’espe-
cialitzar-nos en moltes branques té com



aspecte negatiu el fet de dificultar fer pinya
entre els mateixos economistes. No tenim
antiguitat en la professió i ens manca cor-
porativisme doncs no tenim les mateixes
necessitats i problemes per discutir-los i
recolzar-nos. 

Fa 25 anys que vaig establir-me en el meu
propi despatx professional, sent dona, en
una població on no em coneixia ningú, i en
una societat bàsicament masclista que no
valorava el paper de l’economista pel
propi desconeixement que he anomenat
en el principi.

Em vaig especialitzar com auditora la qual
cosa he delegat després de 25 anys per
esgotament i per la situació en què es
troba l’auditoria de compte en els darrers
anys.

També ofereixo assessorament compta-
ble fiscal i mercantil inclòs serveis diver-
sos amb l’ajut de col·laboradors d’altres
branques com és la selecció de personal,

les normes ISO i la protecció de dades
personals. Com economista em va ser
relativament senzill treure’m el títol d’a-
gent i corredor d’assegurances i amb la
meva experiència en els altres àmbits
m’he especialitzat en l’assessorament de
riscs empresarials i el seu assegura-
ment, així com assegurances col·lectives
d’empreses.

El futur el veig complicat, amb molta
competència i intrusisme i amb molts
canvis legals i socials per poder assumir
constantment. Però com que crec que ja
m’he acostumat al canvi i em considero
un xic camaleó no em fa por el futur,
doncs l’afrontaré tal i com em vingui
posant tota la imaginació possible i sent
cada dia optimista. A l’economista se’ns
demana estar preparats en tot i penseu
que això és molt difícil. 

Al Col·legi d’Economistes li agraeixo el
seu esforç per aportar el millor que saben
de la gent que sap fer bé les coses per
les que s’ha especialitzat. Crec que hauria
de recolzar més als seus col·legiats
posant al seu abast allò que els preocupi
i hauria de crear més companyonia entre
ells i atraient als que no s’han col·legiat
encara. No tot és el treballar, actes lúdics
podrien ajudar.

NARCIS BELLMAS

Quan vaig decidir optar per la professió
d’economista, el nostre paper era molt
més reduït que l’actual . La societat no
tenia tanta necessitat dels nostres ser-
veis com ara, tant en l’àmbit de l’empre-
sa privada, amb molt reduïda dimensió,
com en el sector públic, estatal o local
(l’autonòmic encara inexistent) o en l’en-
senyament. 

A nivell de l’exercici lliure, les possibilitats
s’han ampliat amb la reforma fiscal de
1977 i amb la Llei d’auditoria de 1988 així
com amb l’evolució i creixement de l’activi-
tat econòmica i la seva internalització i la
integració a la Unió Europea.

L’evolució passa per l’adaptació de la pro-
fessió a les noves necessitats socials i
econòmiques, per l’oferiment d’uns serveis
de qualitat, com a assessor o expert
comptable, fiscal, d’inversions i projectes,
com a perit o administrador judicial i com
auditor de comptes. Cal estar preparats
amb un constant reciclatge. 

En aquest aspecte, de formació continua-
da, en la potenciació de la nostra  imatge
pública i en la recerca de nous àmbits pro-
fessionals, el Col·legi d’Economistes de
Catalunya és una bona eina.    

VICENTE SANCHIS

A pesar del meu amic Alejandro Pedrós
vaig aconseguir acabar la carrera el 1970
i quan vaig voler col·legiar-me, em vaig tro-
bar amb la sorpresa que el Col·legi es limi-
tava a una petita biblioteca, la premsa
diària i un projecte d’habitatges en règim
de cooperativa. Ja que em movia en
ambients bancaris no em vaig col·legiar.

Anys després, i situat a l’empresa privada,
vaig tornar al ja aleshores Col·legi a la
Rambla de Catalunya i vaig trobar allò que
esperava i cercava: la possibilitat de posar
els meus coneixements al dia. Més enda-
vant, i durant uns anys, vaig tenir fins i tot
la sort de pertànyer a la Comissió d’Urba-
nisme fins que em vaig trobar amb una
incompatibilitat d’horaris.

Gràcies al bon treball de l’equip col·legial
continuo posant-me al dia amb els vostres
consells, documentació i cursos en aques-
ta explèndida seu. Espero que repetiu
aquell curs d’enologia i així, ben conser-
vats, arribem a celebrar els 50 anys.
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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



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 té
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.

NOUS VISATS ON-LINE

Diagonal, 512, Principal • Barcelona 08006Tel. 93 416 16 04  • Fax 93 416 00 61
www.coleconomistes.com  cec@coleconomistes.com
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LEY 36/2003, DE 11 DE NOVIEMBRE 
(BOE 12-11-2003) [LE102385]
De medidas de reforma económica
Otras materias afectadas: IVA; ITPAJD e IBI

REAL DECRETO 1270/2003, DE 10 DE OCTUBRE 
(BOE 23-10-2003) [LE102356]
Se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
Otras materias afectadas: ITPAJD y tributos locales

ORDEN HAC/2990/2003, DE 21 DE OCTUBRE 
(BOE 29-10-2003) [LE102363]
Se modifican los modelos de declaración anual 196, “Resumen anual
de retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a rentas o rendi-
mientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación deri-
vada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo
las basadas en operaciones sobre activos financieros”, 187, “Declara-
ción informativa de acciones y participaciones representativas del
capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta en relación con las
rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las
transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones”, 345,
“Planes, fondos de pensiones, sistemas alternativos y mutualidades de
previsión social. Declaración anual” y 188, “Resumen anual de reten-
ciones e ingresos a cuenta en relación con las rentas o rendimientos
del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y
de contratos de seguros de vida o invalidez”.
Otras materias afectadas: NO RESIDENTES

SOCIEDADES

LEY 35/2003, DE 4 DE NOVIEMBRE (BOE 05-11-2003) [LE102383]
De Instituciones de Inversión Colectiva
Otras materias afectadas: ITPAJD

Noticias al día

Nuevo Reglamento del régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo

Este nuevo Reglamento posibilita la aplicación de los incentivos pre-
vistos por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, estableciendo a lo largo
de su articulado los requisitos y procedimientos que deben observar-
se para su obtención.
El Reglamento de la Ley 49/2002, se estructura en tres capítulos en
atención a cada una de las figuras reguladas en el texto legal:

1. Procedimiento para la aplicación del régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos
Se establecen las condiciones para el acogimiento y renuncia, incorpo-
rando un precepto específico relativo a su aplicación en el ámbito tri-
butario local. Asimismo, se determinan los contenidos que deben
incluirse en la memoria económica que deberán elaborar este tipo de
entidades de acuerdo con lo estipulado por la Ley 49/2002. Por último,
se especifican las cuestiones relativas a la acreditación para su exclusión
de la obligación de retener o ingresar a cuenta respecto de sus rentas
exentas y el tratamiento de las retribuciones de los administradores.

2. Procedimiento para la aplicación de los incentivos fiscales al
mecenazgo
Se especifican los datos que deben contener las certificaciones expe-
didas por las entidades beneficiarias de los donativos o aportaciones

percibidas, así como la información que éstas deben remitir a la Admi-
nistración tributaria, estableciéndose que el plazo de presentación se
producirá en enero de cada año en relación con los donativos percibi-
dos en el año anterior.

3. Procedimiento para la aplicación de los beneficios fiscales
previstos en los programas de apoyo a acontecimientos de
excepcional interés público
En este amplio capítulo, el Reglamento regula los requisitos de las
inversiones, gastos, actividades u operaciones con derecho a deduc-
ción o bonificación, así como el procedimiento para el reconocimien-
to de los beneficios fiscales por parte de la Administración tributaria,
estableciéndose los plazos máximos de presentación de las solicitudes
y de la resolución administrativa de las mismas. Asimismo, se estable-
cen las condiciones que deben cumplirse para la obtención de los cer-
tificados del consorcio o del órgano administrativo gestor del evento
y los plazos de remisión de las copias de las certificaciones expedidas
por éstos a la Administración tributaria. Se regula también, para fina-
lizar, las cuestiones relativas a la aplicación del régimen de mecenaz-
go prioritario.
El Reglamento incorpora una disposición adicional única acerca de las
particularidades de la aplicación de este régimen fiscal especial a la
Iglesia católica y a otras confesiones religiosas que contempla los
acuerdos internacionales o de desarrollo existentes.
Finaliza el texto con una disposición transitoria única en la que se esta-
blece un plazo especial de tres meses para posibilitar el ejercicio de la
opción por el régimen especial de aquellas entidades cuyo periodo
impositivo se hubiera iniciado con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 49/2002 (a partir del 25 de diciembre de 2002) y hubiera
finalizado antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento (24 de
octubre de 2003).
El inicio de vigencia del nuevo texto reglamentario supone la deroga-
ción de la normativa anterior en materia de incentivos fiscales a la par-
ticipación privada en actividades de interés general procedente del
Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo.

Modificación del Reglamento de Recaudación en materia de
cobro de deudas aduaneras

De conformidad con la obligación impuesta a la Administración tribu-
taria por la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, tendente
a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se ha procedi-
do a la modificación del Reglamento General de Recaudación de
forma que, a partir del día 1 de enero de 2004, el pago de las deudas
aduaneras y de comercio exterior podrá realizarse a través de las enti-
dades de depósito autorizadas para actuar como colaboradoras en la
gestión recaudatoria.
Esta medida implicará un incremento significativo del número de ofi-
cinas en las que los contribuyentes por estos conceptos tributarios
podrán efectuar sus ingresos, habida cuenta de que la gran mayoría
de las entidades financieras ostentan la condición de colaboradoras
en la recaudación de los tributos.
En concreto, se modifican los siguientes artículos del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/1990,
de 20 de diciembre:
– Artículo 74. Ingresos en las Delegaciones y Administraciones de

Hacienda: se modifica el apartado a) del punto 2.
– Artículo 76. Ingresos (a través de entidades de depósito que prestan

servicio de caja): se le da una nueva redacción al apartado 1.
– Artículo 79. Ingresos (a través de entidades colaboradoras en la

recaudación): se establece una nueva redacción al apartado 3.
– Artículo 81. Ingresos (en Aduanas): se modifica por completo

ampliando sustancialmente su redacción.
– Artículo 82. Procedimiento de ingreso a través de Entidades de

depósito que prestan el servicio de Caja: se suprime.
– Artículo 83. Procedimiento de ingreso en las Cajas de Aduanas: se

suprime.
– Artículo 182. Aduanas: se modifica completamente pasando a

denominarse "Cajas de aduanas".

Noves disposicions



En els darrers temps, la sensibilitat per la informació dels nos-
tres empleats i clients s’ha incrementat notablement i s’han
establert mitjans concrets que regulen l’ús de les dades. 
Per aquest motiu s’escau recordar les principals característiques
d’un tema fonamental que ens afecta a tots: el secret professional. 
La regulació del secret professional està recollida en normes
d’àmbit molt divers, com són Els Principis Deontològics del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Llei d’Enjudiciament
Civil1, Llei General Tributària2 i Llei Orgànica de Protecció de
Dades de Caràcter Personal3 (LOPD).
La LOPD va ser objecte d’estudi per mitjà d’un article jurídic
publicat en l’Informatiu de l’Economista i per tant l’objectiu no
és aprofundir en la Llei sinó recordar els aspectes pràctics que
afecten  el secret professional.
Seguidament s’exposa l’àmbit i els límits del secret professio-
nal, per tal que els economistes es formin un criteri dels prin-
cipals drets i obligacions envers aquesta matèria, dividits en:
• Introducció.
• Deure de confidencialitat.
• Deure d’informació.

PRIMER. Introducció
Per secret professional entenem el compromís adquirit pels econo-
mistes de no utilitzar la informació obtinguda per motiu del nostre
exercici professional, per a fins diferents pels quals ha estat lliurada.
Aquest compromís, comú a moltes altres professions, és espe-
cialment important en el cas dels economistes que tracten de
manera habitual dades patrimonials, fiscals i personals, cata-
logades com a dades amb nivell de protecció mig per la LOPD.

SEGON. Deure de confidencialitat
L’exercici de la professió està sotmès a l’estricte deure de
secret professional envers les informacions dels nostres clients,
així com ho preveuen els Principis Deontològics del Col·legi
d’Economistes de Catalunya:

“Principi de confidencialitat
L'economista no divulgarà mai la informació que recu-
lli o rebi en el decurs d'un treball professional. Només
estarà eximit d'aquest deure per consentiment exprés
del client o per supòsits legals.”

De conformitat amb el previst a l’art. 371 de la Llei d’Enjudi-
ciament Civil, Llei 1/2000, de 7 de gener, és important conèi-
xer que els testimonis afectats pel deure de secret professional
podran manifestar la seva condició i -si el jutge ho considera
pertinent- quedar deslliurats de l’obligació de declarar.

Artículo 371. Testigos con deber de guardar secreto
1. Cuando, por su estado o profesión, el testigo tenga

el deber de guardar secreto respecto de hechos por
los que se le interrogue, lo manifestará razonada-
mente y el tribunal, considerando el fundamento de
la negativa a declarar, resolverá, mediante providen-
cia, lo que proceda en Derecho. Si el testigo quedare
liberado de responder, se hará constar así en el acta.

Recentment, la importància del secret professional ha quedat
reforçada amb l’entrada en vigor de la Llei Orgànica de Pro-
tecció de Dades, Llei 15/1999, de 13 de desembre, que pre-
veu el deure de confifencialitat respecte de les dades
contingudes en fitxers de la nostra titularitat.

“Artículo 10. Deber de secreto
El responsable del fichero y quienes intervengan en cual-
quier fase del tratamiento de los datos de carácter perso-
nal estén obligados al secreto profesional respecto de los

mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsis-
tirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular
del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”

L’incompliment de les obligacions descrites anteriorment, pot
comportar l’aplicació de sancions corresponents davant el
Col·legi d’Economistes de Catalunya i la Jurisdicció Ordinària.

TERCER. Deure d’informació
No obstant l’anterior, el deure de secret professional no és
absolut i ha de ser compatible amb el deure d’informació,
quan s’acompleixin els requisits formals previstos a la llei.
En aquest sentit, els principis deontològics de la nostra pro-
fessió i la pròpia Llei Orgànica de Protecció de Dades perme-
ten coordinar els dos principis en benefici de l’interès general,
d’acord amb el previst legalment.
Tanmateix, l’article 11. d) de l’esmentada Llei de Protecció de
Dades de Caràcter Personal preveu que no serà necessària
l’autorització de l’interessat per tal de cedir les seves dades en
els supòsits següents:

Artículo 11. Comunicación de datos.
2. El consentimiento exigido en el apartado anterior

no será preciso:
d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga

por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministe-
rio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de
Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene
atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento
cuando la comunicación tenga como destinatario a
instituciones autonómicas con funciones análogas al
Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

Un dels supòsits més habituals és la sol·licitud d’informació
per part de l’Administració d’Hisenda.
En aquest cas, tot i no ser una de les entitats descrites en l’ar-
ticle 11.d) de la LOPD, s’haurà d’examinar que el requeriment
s’hagi efectuat en la forma prevista legalment i a l’empara del
previst a l’article núm. 111 i següents de la Llei General Tri-
butària, quedarem obligats a lliurar la documentació requerida.

Artículo 111
1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, esta-

rá obligada a proporcionar a la Administración tributaria
toda clase de datos, informes o antecedentes con tras-
cendencia tributaria, deducidos de sus relaciones econó-
micas, profesionales o financieras con otras personas.

En conclusió, el secret professional, és una important norma
d’actuació comuna a tots els economistes i que fonamenta la
relació de confiança amb els nostres clients.
Tanmateix, el secret professional s’ha de conjugar amb el
deure d’informació en els casos previstos per la llei, qüestió
que sovint pot plantejar conflictes d’interessos.
Per aquest motiu, constitueix un principi de prudència conèixer
la normativa principal i sol·licitar l’assessorament del Col·legi
d’Economistes de Catalunya en els casos on els drets dels clients
i les nostres obligacions puguin semblar contradictòries.  

Enric Fort
Millet Guillén Bécares, SL

1 Llei d’Enjuiciament Civil, Llei 1/2000, de 7 de gener.
2 Llei General Tributària, Llei 230/1963, de 28 de desembre.
3 Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 

Llei 15/1999, de 13 de desembre.
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En el moment de rebre el present número de la nostra Revis-
ta és possible que hagi estat aprovada en el Congrés dels
Diputats la nova Llei General Tributària, on va tenir entrada
com a projecte de Llei, el passat 2 de juny.
Sobre el text s’ha escrit bastant i encara se n’escriurà més quan entri
en vigor i s’apliqui. Per cert, la seva entrada en vigor, si no s’ha
modificat a darrera hora, serà a partir de l’1 de juliol de 2004.
Sobre el projecte de Llei el “Consejo de Colegios d’Economistas de
España” ha elaborat 42 propostes d’esmenes amb la finalitat de
millorar tècnicament el text legal. No tenim espai suficient per
comentar-les, però les podeu trobar a la revista del REAF núm. 266.
També, en el marc de la Jornada dels Economistes 2003, va
ser objecte d’una de les sessions, la reforma de la Llei Gene-
ral Tributària.
Per tant, ens hem de limitar en aquest article a ressenyar les
novetats més destacades en relació al vigent text legal que
data de 1963.
Malgrat que el nou text és d’una extensió considerable (consta
de 249 articles, 16 Disposicions Addicionals, 6 transitòries, 1
derogatòria i 2 finals) s’ha de reconèixer que els objectius que es
persegueixen són compartits per tots: reforçar els drets i garan-
ties dels contribuents així com la seguretat jurídica, modernitzar
els procediments tributaris, millorar la lluita contra el frau fiscal i
disminuir els litigis en matèria tributària. Però, només la pràctica
i el desenvolupament reglamentari del text legal ens confirmarà
si s’han assolit aquestes expectatives, a priori, positives.
El Projecte de Llei General Tributària està ordenat en V Títols:
– El Títol I, recull i desenvolupa les disposicions generals de

l’Ordenament Tributari.
– El Títol II, desenvolupa el règim jurídic dels Tributs.
– El Títol III, regula l’aplicació dels Tributs i els diferents procediments.
– El Títol IV, fa referència a la potestat sancionadora.
– El Títol V, articula la revisió dels actes en via administrativa.

DEL TÍTOL I DESTAQUEM:

Àmbit d’aplicació: Serà d’aplicació a totes les administra-
cions tributàries, sense perjudici del que es disposa en el Con-
veni amb Navarra i en el Concert Econòmic amb el País Basc.
Frau de Llei: Es revisa el concepte i regulació del conegut frau
de llei i es desenvolupa una nova figura respecte de la inter-
pretació de les normes tributàries: el conflicte en l’aplicació de
la norma tributària, que ve a substituir el frau de llei. Per decla-
rar el “conflicte” serà necessari l’informe previ de la Comissió
Consultiva. El conflicte no comportarà sanció.

DEL TÍTOL II DESTAQUEM:

Interès de demora: Amb caràcter general serà l’interès legal
del diner augmentat en un 25 per 100, (encara es fixa com
fins ara), excepte que la Llei de Pressupostos n’estableixi un
altre. En els fraccionaments i ajornaments garantitzats amb
aval bancari o certificat d’assegurança de caució, l’interès de
demora exigible serà l’interès legal del diner.
Recàrrecs sobre declaracions voluntàries fora de termini:
Pels 3,6 i 12 mesos després que va finalitzar el termini de presen-
tació es manté igual que fins ara en el 5, 10 i 15 per 100 respec-
tivament. El recàrrec aplicable transcorreguts 12 mesos des de la
finalització del termini de presentació, serà igual, que fins ara, del
20 per 100 però, l’interès de demora es calcularà a partir del dia
següent a la finalització dels 12 mesos i no, com fins ara, des del
dia que va finalitzar el termini voluntari de presentació.

Recàrrecs en període executiu (constrenyiment): L’inici del
període executiu determina, com sabeu, la meritació d’un recàrrec
del 20 per 100, però si el deute s’ingressa abans de la notificació
de la providència de constrenyiment, el recàrrec no és del 20, sinó
del 10 per 100, i no s’exigeixen interessos de demora. Doncs bé,
amb la nova LGT, aquest recàrrec del 10, baixa al 5 per 100. El 10
per 100 s’aplicarà quan es pagui dins del període de pagament
executiu, i el 20 per 100, compatible amb interessos de demora
s’aplicarà quan no es pagui dins dels període executiu.
Responsabilitat solidària: Passa de responsabilitat subsidià-
ria a solidària la responsabilitat tributària de les persones o
entitats que succeeixin per qualsevol concepte en la titulariat
o exercici d’explotacions econòmiques. I a més, es diu expres-
sament que aquesta responsabilitat inclourà les sancions.
Responsabilitat subsidiària: S’estableix un nou supòsit de
responsabilitat, per a les persones o entitats que contractin o
subcontractin l’execució d’obres o la prestació de serveis
corresponents a la seva pròpia activitat econòmica, pels deu-
tes dels subcontractats en relació a les retencions (IRPF o IS) i
a tributs que s’hagin de repercutir (IVA).
S’estableix una norma específica per computar el període de
prescripció que permeti derivar la responsabilitat subsidiària.

DEL TÍTOL III, DESTAQUEM:

Procediments de Gestió: Per reforçar el control tributari s’intro-
dueix el procediment de comprovació limitada que substitueix
el de comprovació abreviada, i que podran utilitzar tant els òrgans
de gestió com els d’inspecció. Aquestes actuacions estaran taxades.
Procediment d’Inspecció: No hi han modificacions substan-
cials. La gran novetat en aquest procediment són les actes
amb acord amb el propòsit de reduir la conflictivitat (?).
Procediment de Recaptació: Amb la incorporació de les nor-
mes recollides en el vigent Reglament General de recaptació,
amb més facultats per als òrgans de recaptació.

DEL TÍTOL IV, DESTAQUEM:

Sancions: Es desenvolupa la potestat sancionadora com un
procediment autònom i separat de la determinació del deute
tributari. El canvi més destacat és la tipificació de les sancions
i la seva quantificació. S’estableix una nova classificació de les
infraccions: lleus, greus i molt greus.

DEL TÍTOL V, DESTAQUEM:

Procediments administratius: Regulació més completa dels
procediments especials de revisió, del recurs de reposició i de
les reclamacions econòmico-administratives incorporant pre-
ceptes legals que fins ara només eren reglamentaris.
Recurs de reposició: S’amplia de 15 dies a 1 mes el termini
per interposar el recurs. El termini per notificar la resolució del
recurs serà també d’un mes.
Reclamacions econòmico-administratives: El termini per
interposar-les passa de 15 dies a 1 mes. S’estableixen òrgans
unipersonals que podran resoldre reclamacions, en única
instància i en terminis més curts. Es crea una sala Especial per
a Unificació de Doctrina.

Ricard Viña
Assessor fiscal

La nova Llei General Tributària
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Plans de previsió assegurats: estalvis garantitzats

La tornada a l’estalvi assegurat davant les incerteses borsàtils
i l’actitud més conservadora dels estalviadors dibuixen el qua-
dre on s’han d’establir els nous Plans de Previsió Assegurats
(PPA). Un nou producte creat sota la nova Llei de l’IRPF d’a-
quest any i que ha entrat amb força dins del mercat assegu-
rador. Aquest producte es dirigeix a aquelles persones que
volen complementar els seus ingressos de cara a la jubilació
sense sotmetre’s a les volatilitats del mercat.

Els PPA suposen una competència directa als Plans de Pensions
Individuals, ja que inclouen els avantatges d’aquests, però
també les característiques més beneficioses d’altres assegu-
rances personals, com les de vida: avantatges fiscals, una ren-
tabilitat garantitzada i assegurada durant tot el període del
contracte del pla i un capital aportat que mai perdrà el seu
valor. Els experts afirmen que seran tot un èxit i, de fet, ja són
moltes les entitats financeres i asseguradores que ofereixen els
seus PPA al mercat i altres que hi treballen per treure’ls en els
pròxims mesos.

Com a principal avantatge i diferència amb els plans de pen-
sions destaca que, a més de cobrir la jubilació (principal objec-
tiu dels PPA i dels plans de pensions) poden donar cobertura
també a la incapacitat total i permanent i a la mort de l’asse-
gurat (contingències o possibilitats que els plans de pensions
no inclouen). Pel que fa a la resta, les aportacions màximes
són similars a les dels plans de pensions, desgraven en la
declaració de la renda, i sols es poden recuperar els diners en
cas d’atur de llarga durada o malaltia.

Respecte de les assegurances, es distingeixen ja que tenen limi-
tat el dret de rescat, és a dir, no es poden recuperar els diners
lliurement quan l’assegurat així ho vulgui; s’han establert uns
límits d’aportació al pla, mentre que a les assegurances no hi
ha capitals màxims; i la cobertura de jubilació és la primordial,
mentre que en altres tipus d’assegurances és poden contractar
altres cobertures de riscos i estalvis que es desitgin.

Des de la UNESPA, la patronal de les empreses asseguradores,
se senyala que els PPA no impediran el desenvolupament dels
plans de pensions ni n’actuaran com a “producte fagocita-
dor”, sinó que donaran un impuls a la creació d’estalvi.

Estrella Seguros, Allianz Seguros, AVIVA, OCASO, MAPFRE
VIDA són algunes de les asseguradores que ja han posat en
funcionament els seus PPA, i d’altres com AXA i Santa Lucia
tenen previst fer-ho ens els pròxims mesos. Les perspectives
són molt positives i el futur dels PPA és molt prometedor.

AIXÍ SÓN ELS PPA

• Els PPA han de cobrir principalment la possibilitat de jubila-
ció, però s’admeten altres riscos d’incapacitat total i perma-
nent i de mort de l’assegurat.

• Obligatòriament han d’oferir una garantia de tipus d’interès.
Al marge d’aquest rendiment mínim, els PPA podran oferir
revaloritzacions addicionals vinculades a la pròpia gestió del
patrimoni de l’assegurança, als resultats de l’asseguradora, etc.

• Les quantitats aportades poden reduir la base imposable del
particular a l’IRPF, de manera que s’aconsegueix disminuir
igualment els impostos a pagar.

• Els PPA són productes ilíquids (no es poden rescatar) fins a la
jubilació, la incapacitat laboral o la mort de l’assegurat.

• Quan es rescati un PPA, el capital acumulat rebut com a
prestació tindrà la consideració a efectes d’IRPF de rendi-
ment del treball. Si és percep en forma de capital, sempre
que hagi transcorregut més de dos anys des que es va rea-
litzar la primera aportació, el particular sols haurà d’incloure
com a rendiment del treball un 60% de la quantitat cobra-
da (reducció del 40%). Si es percep en forma de renda, no
s’aplicarà cap tipus de reducció. Aquest termini de dos anys
no serà exigible en el cas que es tracti de prestacions per
invalidesa.

• Es poden compatibilitzar plans de pensions i PPA.

•No s’han establert unes comissions de gestió mínimes, com
succeeix en els plans de pensions individuals.

El futur de les pensions i el desenvolupament de la Previsió
Social Complementària constitueixen preocupacions fona-
mentals per a la societat espanyola. Així doncs, s’obren grans
expectatives de col·laboració entre els àmbits públic i privat, i
l’assegurança ha de tenir una presència estel·lar en la creació
d’un Estat del Benestar diferent de l’actual, ha de ser l’eix de
la previsió social complementària.

Carmen Segovia
Consultora d’assegurances
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EconoCompra Garantitzada
La millor garantia per defensar els vostres interessos davant de “sorpreses”.

El Servei Assegurances vetlla pels vostres interessos, per això us ofereix una
assegurança innovadora, que defensa a l’assegurat de reclamacions, pèrdues 
i estafes derivades de la compra d’un habitatge.

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

<<Em van enganyar incloent documentació falsificada davant de notari>>

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

<<Em vaig quedar sense plaça de garatge perquè hi havia una columna que no
estava prevista>>

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

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

Per a més informació:
Tel. 902 32 64 32 
Carmen Segovia
assegurances@coleconomistes.com
Pàgina web del Col·legi 
www.coleconomistes.com

Servei Assegurances



NOVETATS INFORMÀTIQUES EN CATALÀ

Softcatalà, l’associació que té com a finalitat promoure l'ús de
programes en català ha fet pública la traducció de la versió 1.5
del navegador Mozilla. Aquest navegador està basat en el codi
lliure del Netscape i, aquesta versió incorpora diferents correc-
cions i millores que l’anterior.

Us la podeu baixar, gratuïtament, des de la web:
http://www.softcatala.org/prog88.htm

ACORD AMB TOSHIBA 

El passat dilluns 17 de novembre, el Col·legi va signar un
acord de col·laboració amb Toshiba. L’acord se centra en què
Toshiba participarà amb la cessió d’ordinadors per la Jornada
dels Economistes i, puntualment, mitjançant un distribuïdor
autoritzat, oferirà ofertes d’ordinadors portàtils dins els
“Avantatges del Carnet Col·legial”. Per a més informació d’a-
questes ofertes us podeu posar en contacte amb:
S4 Sistemas Especiales de Información Sr. Manuel Ibàñez
c/ Burdeos, 19 08029 Barcelona Telf. 902 15 89 20

ACORD AMB INFONOMIA

Infonomia (www.infonomia.com) és una comunitat de pro-
fessionals innovadors i interessats en compartir coneixements i
experiències sobre les noves formes de gestió de la informació, el
coneixement i la innovació dins de les empreses per tal d’aconse-
guir una millor eficiència. Darrera aquesta comunitat hi ha l’Alfons
Cornella, persona de renom dins del món de les noves tecnolo-
gies i que ha col·laborat en diferents ocasions amb el Col·legi.

L’acord amb Infonomia abasta la possiblitat que els col·legiats
es puguin subscriure de manera gratuïta durant tres mesos en
què rebran diferents informacions:

1) Setmanalment, per correu-e, un missatge amb 5 estímuls
per aprendre (“Bits d’Infonomia”)

2) Mensualment, en format paper, la revista briefing amb els
millors continguts publicats durant aquest període en l’es-
pai web “Papeles de Infonomía”.

3) Entrada lliure als actes trimestrals organitzats per RedInfo-
nomia (“ThinkFusion” i “Next”)

4) Pertànyer i interactuar en el Directorio de innovadores
d’Espanya (Who is really who)

Teniu més informació detallada a
http://www.infonomia.com/club

Per accedir a aquests serveis cal anar a la web 
www.infonomia.com/corporativa i introduir els següents codis:
• Login: economistes
• Password: infonomia2

Passats els tres mesos de vigència de la subscripció, els
col·legiats podran optar per continuar previ pagament del
preu de subscripció menys un 25% de descompte.

PUBLICACIONS. DIGITALWORLD

DigitalWorld és una nova publicació d’IDG Comunications
(PC World) que neix amb l’objectiu de divulgar entre els
usuaris els avenços constants en el món de les noves tecno-
logies i de la tecnologia digital. És una publicació mensual,
adreçada a tots els públics i que s’articula al voltant de qua-
tres seccions principals: imatge, so, comunicacions i
informàtica. 

La revista té una versió digital a 
http://www.idg.es/digitalworld

WEB RECOMANADA: 
http://us.terra.wired.com

La web que recomanem avui és la versió castellana de la pres-
tigiosa revista Wired, nascuda la MIT. Els eixos temàtics que
trata aquesta publicació digital són: Noves Tecnologies, Cultu-
ra, Negocis i Política. La presentació de la informació és per
igual en totes les seccions de la revista: una petita introducció
al tema amb un enllaç a l’article.
La versió castellana d’aquesta publicació és possible gràcies a
l’acord amb Terra-Lycos.

Quadern de navegació
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La reforma de comptabilitat pública local
Tot i ser un àmbit al qual es dedica poc espai, entenc que
mereix la pena fer-ne vàries reflexions prèvies.

Per situar el paper que juga l’administració local en la nostra
societat n’hi ha prou de citar diverses dades en ordre de mag-
nitud, la primera fa referència a la quantitat d’entitats afecta-
des quan parlem d’administració local i que estan per sobre de
les 15.500, de les quals 8.108 són ajuntaments. La segona
magnitud és d’ordre financer, ja que en l’exercici 2001 aques-
tes entitats van moure per sobre dels 44.000 milions d’euros.

La gestió dels recursos públics hauria, sens dubte, de respondre
a la transparència que la societat d’avui demana i que la globa-
lització de l’economia i de la informació no pot ni ha d’ignorar.

L’oportunitat d’aquests comentaris està en la propera aprova-
ció, esperem que imminent, de la nova instrucció de compta-
bilitat per a l’administració local, amb entrada en vigor
l’exercici 2005, en les seves tres versions, bàsica, simplificada i
normal, en funció de les magnituds de població i pressupost
de l’entitat local corresponent.

Si bé, com ja va succeir amb l’anterior instrucció, la nova ins-
trucció s’ha fet a imatge i semblança del Pla de Comptabilitat
Públic vigent, en aquest cas el de 1994 (oblidant l’evolució
seguida des d’aleshores, particularment en els darrers temps,
llegiu Libro Blanco), aportarà algunes coses bones, per una
banda la supeditació de l’operativa comptable a un cos de
principis comptables, que apropin molt més a la comptabilitat
financera de l’entitat el concepte d’imatge fidel, per altra
banda l’elaboració entre els comptes anuals de la memoria és
un altre element que utilitzat adequadament pot aportar una
informació avui en dia insuficient per interpretar la informació
econòmico-financera.

Respecte del quadre de comptes i a l’operativa comptable en
alguns temes es dóna cabuda a qüestions que no estan incor-
porades en la instrucció vigent com la provisió per insolvèn-
cies (abans utilitzada a efectes de remanent de tresoreria,
però sense compte previst en el pla), la comptabilització de
l’arrendament financer (en consonància amb les modifica-
cions de la normativa de contractes públics), l’extensió del
concepte de periodificació (que diferencia entre financera i
no financera).

Altres temes tenen solucions que al meu judici no acaben de
resultar coherents amb el nou quadre de principis comptables,
com per exemple el tractament de les subvencions de capital i
les contribucions especials com ingressos de l’exercici, obviant el
principi de correlació d’ingressos i despeses, o la utilització d’un
compte (el 409) per a creditors per operacions pendents d’apli-
car a pressupost, que si bé aproparan la imatge fidel des del
punt de vista de comptabilitat financera, no queda contempla-
da a efectes del càlcul del remanent de tresoreria de l’entitat.

Altres qüestions continuaran sense abordar-se en la futura
norma, com per exemple el desenvolupament i l’obligatorietat
de consolidació dels comptes.

En qualsevol cas, pels aspectes de millora que incorpora sigui
benvinguda i, ja que entre els fins de la norma és millorar la

transparència i cal reconèixer l’esforç per apropar-nos a la
imatge fidel de l’entitat no està de més valorar la necessitat de
donar un salt qualitatiu més en la línia de desenvolupar una
regulació específica per a l’auditoria pública.

Ferran Bayo Sobrecasas
Cap del Servei d´Assessorament i Control Economic-Financer

Ärea de Régimen Interior, Hisenda i Planificació 
Diputació de Barcelona

Notícies del REA
CELEBRACIÓ DEL PRIMER CONGRÉS NACIONAL 
D’AUDITORIA DEL SECTOR PÚBLIC

Els propers dies 21, 22 i 23 d’abril de 2004, se celebrarà a la ciu-
tat de Toledo, el primer congrés d’auditoria del sector públic, la
promoció i l’organització d’aquest congrés s’està portant a ter-
mini pel Registre d’Economistes Auditors –REA–, la Sindicatura
de Comptes de Castella-La Manxa i una de les firmes pioneres
dedicades al Sector públic ATD Auditores sector público.

Els objectius que abastarà el congrés seran donar un impuls a
l’exercici d’auditoria en l’àmbit del sector públic, facilitant un
punt de trobada i reflexió d’entitats i professionals que en l’ac-
tualitat estan realitzant auditories en aquest sector, tant si són
òrgans de control intern com si són institucions de control
extern, independentment de la condició de funcionaris  o
auditors que pertanyin a firmes d’auditoria privades.

Per part de Catalunya es compta amb la participació de nota-
bles professionals de l’àmbit públic com privat, dels quals hem
de destacar la presència de Sr. Ferran Termes, president de
l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, Sr. Francesc
Bosch, vicepresident de l’Associació Espanyola d’Auditors
Públics, Ferran Bayo cap de servei d’Assessorament i Control
Econòmic-Financer de la Diputació de Barcelona i Sr.Carles
Puig de Travy membre de la Comissió d’Auditoria de l’Institut
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes –ICAC-.

EL REA I REGA EN DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES
FIRMES DE MITJANA I PETITA DIMENSIÓ

El reglament de la nova Llei d’Auditoria de Comptes, elabora-
da per l’ICAC, amb el suport de les Corporacions representa-
tives dels auditors de comptes està en la seva fase final. 

Cal destacar que en el procés d’estudi i d’elaboració del
esmentat reglament tant el REA com el REGA han estat realit-
zant un gran esforç en defensar els interessos i les posicions
manifestades en reiterades ocasions per les firmes de dimen-
sió mitjana i petita d’auditoria, en aquells aspectes de la Llei
que tenen una rellevant transcendència en la continuïtat i el
seu desenvolupament professional, entre els que figuren l’ac-
cés a la professió, referent al número d’hores de formació
pràctica, la concentració d’honoraris en un únic client, el sis-
tema de rotació dels auditors i les incompatibilitats.
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Integrar els valors de sostenibilitat en el món empresarial ofe-
reix interessants oportunitats a les empreses dels nostres dies.
Amb aquest objectiu les metodologies per al desenvolupa-
ment dels informes ambientals han evolucionat, integrant els
aspectes socials i econòmics de l’empresa, permetent així ava-
luar els esforços que realitzen les organitzacions a favor del
desenvolupament de les societats en què produeixen i comer-
cialitzen els seus productes i serveis.
Cada vegada en major mesura els diferents actors que es rela-
cionen amb l’empresa demanen d’aquesta una major trans-
parència i compromís. Disposar d’un model consensuat ha de
permetre que els informes siguin comparables i que la socie-
tat en el seu conjunt pugui avaluar els esforços de les orga-
nitzacions d’informar de les seves actuacions econòmiques,
ambientals i socials d’una forma integrada.
En aquest marc de demanda de transparència i informació el Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) tracta d’oferir un marc homogeni per
a la realització d’informes relatius a la integració dels factors
ambientals, socials i econòmics per a empreses de tot el món. El
GRI va ser constituït el 1997 com una iniciativa conjunta de l’or-
ganització no governamental nord-americana CERES (Coalition
for Environmentally Responsible Economies) i el PNUMA (Progra-
ma de les Nacions Unides per al Medi Ambient), amb l’objectiu
de fomentar la qualitat, el rigor i la utilitat de les memòries de sos-
tenibilitat. La seva  missió és desenvolupar directrius estàndard
a fi i efecte que les empreses les puguin aplicar en l’elabora-
ció de les memòries de sostenibilitat. (Disponible a l’adreça:
http://www.globalreporting.org/guidelines/Spanish
Translation.pdf). El model GRI estableix una sèrie de principis que
han de complir totes las memòries de sostenibilitat: transparència,
globalitat, auditabilitat, exhaustivitat, context de sostenibilitat,
neutralitat i comparabilitat, entre d’altres. També es donen defini-
cions d’indicadors d’execució econòmics, ambientals i socials.
De moment, 19 empreses espanyoles han validat les seves memò-
ries conforme als criteris establerts pel GRI. A nivell mundial, hi ha
320 informes validats pel GRI. Espanya, per darrere de Japó (60),
Regne Unit (41) i Estats Units (40), és el quart país mundial en
memòries de sostenibilitat. Aquestes empreses són: Ericsson, Tele-
fónica Móviles, Red Eléctrica, Gas Natural, Agbar, Endesa, Iberdro-
la, Inditex, larcovi, Grupo Ferrovial, AECA, Cespa, Repsol, Renfe,
Telefónica SA, Telefónica I+D, Tetra pack, Unión Fenosa i Santan-
der Central Hispano. Està previst que en breu s’incorporin les
Memòries de Grupo Eroski, Paradores, Iberia i Elcogás.
Pels economistes s’obre, una vegada més, un nou repte, els
aspectes econòmics de les Memòries de Sostenibilitat estan
ara desenvolupant-se i faran falta bons professionals per
dotar-les de la qualitat, rigorositat i utilitat 

Iñaki Gili
Comissió de l’Economia del Medi Ambient

Apunts de legislació
• La Llei de la UE (L275/32)del 13 d’octubre del 2003 estableix un

règim per al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle
en la comunitat i que modifica la Directiva 96/61/CE del Consell.

• Els ministres de Medi Ambient de la UE “Los Quince” han
arribat a un acord polític sobre la proposta de directiva per
limitar les emissions de components orgànics volàtils causa-
da per l’ús de dissolvents orgànics en certes pintures.

• Proposta de directiva.Els ministres de Transports de la UE
avaluen una proposta de directiva que penalitzaria les
embarcacions que contaminen aigües comunitàries.

• L’Eurocamara defineix la proposta de Reglament Local de
Residus,de manera que la transferència de residus quedi res-
tringida al lloc on es produeixen.

• El Senat aprova la Llei del Soroll,que preveu multes fins
300.000 e. També la Llei Forestal,que prohibeix el canvi d’ús
forestal després d’un incendi.

• El Consell de Ministres va aprovar el 7 de novembre l’Es-
tratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica.

Notícies d’interès
• Els ministres europeus de Medi Ambient proposen les pri-

meres dades per l’inici del comerç d’emissions. Espanya tin-
dria que reduir un 15% aproximadament les seves emissions
contaminant d’aquí al 2012 per complir amb els compromi-
sos adquirits a Kioto(EFE 24/10).

• Domingo Bertran,exdirector de l’Agència Europea del MA,
assegura que la sostenibilitat és el negoci del futur, és una
qüestió econòmica estratègica i de qualitat de vida.(EFE 7/11)

• El valor de la transparència guanya terreny entre les empreses
espanyoles.Un estudi fet per PwC,diu que hi ha una gran
demanda d’usuaris de la informació no financera.(5 dias 2/11)

• El Consell de la UE demanarà incloure salut i biodiversitat en
els indicadors estructurals.(Luxemburgo “Aqui Europa” 28/10)

Esdeveniments
• El II Foro Nacional de Gestió Ambiental, es va celebrar a

Madrid el 25 de novembre,va centrar el seu debat en el
comerç d’emissions i en la Responsabilitat Social Corporati-
va,per resultats consultar www..anavam.com.

• MAFRE I BANKINTER reben els premis Inversió 2003 al Bon
Govern Corporatiu.Es presentaren mes de 30 candidatu-
res,la majoria cotitzen a Borsa.

• Representants de l’Administració Local d’arreu del món,varen
participar al Congrés Mundial d’ICLEI,organització líder del
món municipalista.Més de 500 participants,es varen reunir
el 7 de novembre,i el seu objectiu principal va ser aconseguir
allò que el 2002 a Johannesburg ja es va definir “passar de
l’Agenda 21 a l’Acció 21”.

Ajuts
+El Nou Pla Nacional R+D i que dóna les bases de la política
científica espanyola pels propers 4 anys  donarà mes ajudes a
les Empreses innovadores,del 2004-2007.Compta amb una
inversió pública de 9.200 milions en els dos primers anys i amb
ampliació dels incentius fiscals a les empreses que investiguin. 

Comissió d’Economia del Medi
Ambient
En l’informatiu 91,92 us feia primer una crida i en l’altre una crida
decisiva, per continuar o no,en la tasca “d’internalitzar” els crite-
ris ambientals o millor dit de sostenibilitat,entre els economistes.
Doncs bé, si que interessa, ja tenim resposta, menys de les que
voldríem, però encara n’esperem més, a tots moltes gràcies, és
molt satisfactori veure que no es treballa per a res ni per a gaires.
Moltes gràcies a tots els que han contestat i engresco a fer-ho
encara que no esteu decidits del tot.. Feu falta tots,recordeu el
document de la resolució de l’ICAC que el Col·legi va publicar, ens
cal treballar-hi, perquè les empreses ho demanen,als registradors
els interessa i els economistes tenim que dir la nostra, i com més
siguem millor ens podrem organitzar. Repeteixo correu de con-
tacte ”martaroc.@economistes.com” i ens posarem en contac-
te amb vosaltres.

Marta Roca i Lamolla
Comissió de l’Economia del MediAmbient

Memòries de sostenibilitat (GRI)



El sistema de comptabilitat simplificada

L’article 141 i la disposició addicional dotzena de la Llei
2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limi-
tada, introduïts per la Llei 7/2003, de l’1 d’abril, de la Societat
Limitada Nova Empresa preveuen l’aprovació reglamentària
d’un model comptable, regit pel principi de simplificació, per
aquest tipus de formes jurídico societàries. Davant d’aquest
nou model ens preguntem pel seu àmbit d’aplicació i els seus
objectius així com pels formats que proposa dins del seu marc
d’actuació.

QUIN ÉS L’ÀMBIT D’APLICACIÓ? 

L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte s’estén més enllà d’allò
disposat a la ja anomenada Llei de la Societat Limitada Nova
Empresa. Abarca a tots els subjectes comptables, sigui quina
sigui la seva forma jurídica, individual o societària, que por-
tant una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç o a les
normes per les que es regeixen, no sobrepassin determinats
límits. Tot plegat sempre i quant la simplificació de les obli-
gacions comptables respongui a la dimensió de les entitats
que elaboren aquest tipus d’informació i no a d’altres condi-
cionants. Ateses aquestes característiques, també és d’aplica-
ció a entitats sense ànim de lucre i, en particular, a les
fundacions.

QUIN ÉS L’OBJECTIU PERSEGUIT? 

La Llei de la Societat Limitada Nova Empresa té per objecte
facilitar la creació de noves societats, especialment les de
petites dimensions, considerades la columna vertebral de la
economia i les claus en la creació de llocs de treball. En
aquest context, i com a objectiu ampli, el projecte de règim
simplificat de la comptabilitat aborda el compromís de
reforçar l’esperit innovador i emprenedor que permeti a les
petites empreses afrontar els reptes que plantegen els afers
del Mercat Únic Europeu. La idea és doncs, establir un marc
normatiu capaç d’estimular l’activitat empresarial i millorar la
posició competitiva de les petites i mitjanes empreses en el
mercat. Però anant més enllà, és possible delimitar un objec-
tiu més concret. El Pla General de Comptabilitat té una fina-
litat primordial que és procurar la imatge fidel dels comptes
anuals de la empresa com a corolari de l’aplicació dels princi-
pis comptables. Per assolir aquesta finalitat dirigeix tot un
quadre de comptes així com les principals definicions i rela-
cions comptables a una gran i variada gama de subjectes
econòmics, raó per la qual una de les característiques que
presenta és la flexibilitat. El problema el tenen les petites
empreses, com poden ser aquelles de caràcter emergent, on
l’aplicació de les normes comptables els hi resulta, en moltes
ocasions, complicada i difícil d’interpretar. En aquest sentit
apareix la necessitat d’intentar delimitar un model de comp-
tabilitat (llibre diari) que faciliti la presentació de les diferents
partides integrants dels comptes anuals. Aquest és l’objectiu
concret que es pretén assolir amb el règim simplificat de la
comptabilitat. 

COM ASSOLIR L’OBJECTIU? 

El projecte delimita les pautes de registre en l’esmentat llibre
diari i proposa també uns models de balanç, compte de pèr-
dues i guanys i memòria simplificats. Únicament modifica les
normes incloses en la quarta part del Pla General de Compta-
bilitat, sense perjudici del previst pel que fa referència als crite-
ris de comptabilització de determinades operacions
d’arrendament i de la despesa per l’impost de societats. Així
doncs, la primera i cinquena part, les seves adaptacions secto-
rials i altres disposicions de desenvolupament, mantenen plena
vigència i obligació. En aquest sentit doncs, el que fa es regu-
lar el tractament comptable de les operacions indicades. Con-
cretant, es considera com despesa en el compte de pèrdues i
guanys, l’import de les quantitats que s’han d’abonar (quotes
periódiques i impostos a pagar), incorporant en la memòria
dels comptes anuals la informació complementària referent als
compromisos pendents i als crèdits o dèbits fiscals existents.
Addicionalment, demana incloure a la memòria informació a
propòsit del valor al comptat dels béns adquirits mitjançant
contractes d’arrendament financer o d’altres que des d’una
perspectiva econòmica reuneixin característiques similars, quo-
tes pagades i pendents de pagament. En ambdós casos s’ha de
diferenciar la part corresponent a la recuperació del cost del bé
i la càrrega financera, així com l’import, en el seu cas, de l’op-
ció de compra. També proposa comptes de desglossament pel
registre de les operacions indicades. Tot plegat es delimita amb
detall en els corresponents articles, disposicions addicionals,
transitòries i finals que es troben en el projecte aprovat. Aquí
ens limitem a donar-ne unes pinzellades.

Per acabar, dir que la regulació que ara s’aborda està en sintonia
amb els pronunciaments que a nivell internacional han realitzat
determinats organismes en vistes a simplificar les obligacions
comptables de les petites empreses. En particular, amb els pro-
nunciaments de l’ISAR, Grupo de Treball Intergovernamental
d’Experts en Normes Internacionals de Comptabilitat i Presenta-
ció d’ Informes. En el futur s’hauran de considerar igualment els
treballs en aquest àmbit de l’IASB (International Accounting
Standards Board), com a conjunt de normes o marc normatiu
que les institucions comunitàries han considerat com les més
adequades en el procés d’homogeneització europea de la infor-
mació financera emesa pels subjectes comptables.

Patricia Crespo
Professora de la Universitat Pompeu Fabra

La Comissió de Comptabilitat del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya en col·laboració amb l’ACCID
(Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció)
informa als col·legiats de les novetats que es vagin
produint en matèria comptable.

Recordeu que pel fet de ser col·legiat us podeu ins-
criure a l’ACCID sense pagar cap quota.
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Divendres 26 de setembre el ministre d’Hisenda, C. Montoro, va
presentar al Consell de ministres el projecte dels Pressupostos
Generals de l’Estat (PGE) per a l’any 2004, que van arribar al
Congrès dels Diputats el dia 30 del mateix mes per a la seva tra-
mitació parlamentària. Es tracta dels darrers PGE de la present
legislatura i segurament s’hauran de revisar pel nou govern que
surti de les eleccions generals del proper mes de març.

Dos són els components bàsics que conformen els PGE. D’una
banda, l’escenari macroeconòmic, que dibuixa allò que espe-
ra el Govern pel que fa el marc general de l’economia espa-
nyola, i, de l’altra, el projecte detallat d’ingressos i de
despeses, que recull en què es gastarà els seus recursos el sec-
tor públic i d’on els obtindrà. A aquests dos components
bàsics dels PGE s’hauria d’afegir la Llei d’Acompanyament,
que comprèn les mesures de tall econòmic que el Govern pre-
tén posar en marxa al llarg de l’exercici.

ESCENARI MACROECONÒMIC 

El Govern central preveu una reactivació de l’economia espa-
nyola per a l’any 2004, d’anticipar un creixement real del PIB
d’un 3,0%, set dècimes més del que s’espera que augmenti
aquest exercici i un punt percentual per sobre del registrat el
2002. Es tracta d’una estimació més optimista que la que es
pronostica per al conjunt de la zona euro, que a hores d’ara la
Comissió Europea situa en un increment d’un 1,8%. Cal des-
tacar el dinamisme de la demanda interna, que s’explicarà pel
comportament expansiu del consum privat, per la revifalla de
les inversions en béns d’equip i per la recuperació de les
exportacions - gràcies a un context internacional més positiu.
L’accelerament del consum privat i de les inversions provoca-
ran un major creixement de les importacions. Per altra part,
s’ha d’apuntar que el consum de les administracions públi-
ques i que la formació bruta de capital fix en construcció es
moderaran respecte el 2002. El sector exterior palesarà un
saldo exterior negatiu, que, no obstant, serà inferior al del
2003.

Fruit del creixement de l’economia, s’anticipa que el mercat de
treball espanyol generi 299.700 llocs de feina, front els
281.800 previstos per enguany. Això suposarà un increment
de l’ocupació d’un 1,9%, taxa similar a la del 2003 (1,8%).
Tot i així, l’atur es mantindrà força estable, i se situarà en un
11,0%, tres dècimes per sota de l’esperat per aquest exercici.
Les previsions en matèria de preus palesen una moderació sig-
nificativa en terme de deflactor del PIB, però no així quant a
IPC, que el 2004 creixerà un 2,0%, igual que el que es pro-
nostica pel 2003. Finalment, l’escenari macroeconòmic esta-
bleix una desacceleració en el creixement de les rendes
salarials i, sobretot, dels costos laborals unitaris, que pujaran,
respectivament, un 3,2% i un 2,1%, sempre per sobre de
l’augment previst per a l’IPC.

INGRESSOS I DESPESES DE L’ESTAT

El tret més destacat dels PGE per a l’any 2004 és l’equilibri
entre els ingressos i les despeses –dèficit zero-, que és resultat
d’un dèficit estatal d’un 0,4% que es compensarà amb un
superàvit equivalent generat en els comptes de la Seguretat
Social. Si es compleixen les previsions, el 2004 serà el quart
exercici en què s’obtindran uns comptes públics equilibrats
(l’any 1996 el dèficit era d’un 4,9% del PIB). Això té lloc en un

context en què les economies més importants del continent
europeu (cas d’Alemanya i França) palesen uns dèficits elevats,
que incompleixen els compromisos establerts al Pacte d’Esta-
bilitat i Creixement.

Els ingressos consolidats augmentaran el 2004 un 5,2%, men-
tre que les despeses ho faran un 4,3%, increments en tots dos
casos inferiors a l’augment d’un 5,9% previst per al PIB nomi-
nal. Pel costat dels ingressos, cal assenyalar l’augment de les
cotitzacions socials (un 6,6%), mentre que els ingressos fiscals
creixeran un 6,9%, destacant la pujada dels impostos indirec-
tes (un 7,2%), sobretot de l’IVA (un 7,9%). Pel que fa als
ingressos per impostos directes, s’ha de ressenyar l’augment
d’un 12,9% en l’apartat dels impostos sobre la renda de no
residents. Val a dir que l’any 2004 les principals deduccions fis-
cals de l’IRPF es concentraran en les reduccions per rendiments
del treball i en les desgravacions per compra d’habitatge.

D’altra banda, el principal component de les despeses serà el
capítol social –ensenyament, pensions, sanitat, habitatge i
desocupació- (un 49,4% del total), seguit de les transferèn-
cies a altres administracions públiques (21,3%). Per a l’any
2004 les prioritats de despesa són la seguretat ciutadana i
justícia, la despesa social genèrica, les infraestructures, i la
recerca, desenvolupament i innovació, capítols que experi-
mentaran durant l’exercici uns increments de les despeses
superiors al 6%.

Els pressupostos generals de l’estat per al 2004: trets més importants
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Escenari macroeconòmic: 
projeccions 2003-2004 (% variació anual)

Capítols 2003 2004
PIB i agregats

Consum final 2,9 3,1
Consum privat 2,8 3,1
Consum públic 3,2 2,9

Formació bruta de capital fix 3,3 3,8
Béns d’equip 2,8 5,0
Construcció 3,7 3,0

Demanda interna 3,1 3,3
Exportació de béns i serveis 3,9 6,3
Importació de béns i serveis 6,4 7,0
Saldo exterior (% sobre PIB) –0,9 –0,4
PIB a preus corrents (millards d’euros) 742,5 786,6
Variació real del PIB 2,3 3,0
Variació nominal del PIB 6,6 5,9

Mercat de treball
Ocupació total (milers) 281,8 299,7
Variació de l’ocupació 1,8 1,9
Atur (% sobre població activa) 11,3 11,0

Preus, rendes i costos
Deflactor del PIB 4,3 2,9
IPC desembre/desembre 2,0 2,0
Remuneració per assalariat 4,0 3,2

Àngel Hermosilla
Responsable de la Secretaria Econòmica
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16 de setembre

Conferència Inaugural del Curs Acadèmic
2003-2004 de la Comissió d’Economia de
la Salut sobre la Nova Llei de Cohesió,
organitzada per la Comissió d’Economia
de la Salut, conjuntament amb el Servei
Català de la Salut i que va anar a càrrec de
l’Hble. Sr. Xavier Pomés i Abella, conseller
de Sanitat de la Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya. 

13 d’octubre

Reunió del Panel d’Experts de l’IEBE (Índex
d’Expectativa Bursatil), per examinar el
resultat de l’enquesta sobre l’IBEX 35. 

14 d’octubre

Roda de Premsa per presentar l’informe
de la Situació Econòmica Tardor 2003.

21 d’octubre

Sessió temàtica sobre “Primer any de
les Societats Patrimonials i supressió del
Règim de Transparència Fiscal”, organit-
zada per la Comissió d’Assessors Fis-
cals, a càrrec del Sr. Pablo Torrano, soci
de Garrigues Abogados y Asesores Tri-
butarios. 

22 d’octubre

Sessió sobre “Societats Patrimonials”, a
càrrec del Sr. Pablo Torrano, soci de
Garrigues Abogados y Asesores Tributa-
rios, organitzada per la seu del Col·legi
d’Economistes de Catalunya a Girona.

27 d’octubre

Col·loqui amb ocasió de les eleccions al Parla-
ment de Catalunya amb el Sr.Pasqual Maragall,
organitzat pel Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya i amb la col·laboració de Pimec-Sefes
i de la Cambra de Comerç de Barcelona.

29 d’octubre

Col·loqui amb ocasió de les eleccions al Parla-
ment de Catalunya amb el Sr. Josep Piqué,
organitzat pel Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya i amb la col·laboració de Pimec-Sefes
i de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Treballem en grup / Crònica

Crònica d'activitats realitzades



       Satellite M30-304

Tecnología móvil Intel® Centrino™ mobile
con conectividad wireless integrada que aumenta
la movilidad y prolonga la duración de la batería

Conectividad avanzada con todo incluido,
i.LINK®(IEEE 1394), ranura para tarjeta SD™, tres
puertos USB, Fast InfraRed y LAN

Su pantalla panorámica de 15.4" con una
relacion 16:10 es ideal para ver películas en DVD

Tarjeta gráfica  con 64 MB RAM y
excepcionales altavoces stereo Harman Kardon
para una experiencia home-cinema sobresaliente

Su novedoso diseño innovador en plata,
con solo 2.8 Kg, ofrece un gran impacto visual

P r o m o c i ó n   Col·legi d'Economistes
                de Catalunya

-  Pent ium centr ino 1 ,4  Ghz
- Wire less  integrado
- 256 Mb Ram
- Disco Duro de 40 Gb
- Pantal la  Panoramica de 15 ,4"
-  Unidad Combo DVD+CDRW
- Windows XP Home

PRECIO ...... 1.445 ¤
1.676,2 ¤ iva incluido

Incluida

Para  más  in fo rmac ión ,  con tac te  a l  Te l f .  902158920
o envie un emai l  a  toshiba- in fo@bcn.s-4.es o v is i te :

(*) Oferta valida hasta final de existencias

(*)



30 d’octubre

Col·loqui amb ocasió de les eleccions al
Parlament de Catalunya amb el Sr. Artur
Mas, organitzat pel Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya i amb la col·laboració
de Pimec-Sefes i de la Cambra de
Comerç de Barcelona.

Col·loqui, roda de premsa i dinar amb
ocasió de les eleccions al Parlament de
Catalunya, organitzat pel Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, amb el Sr. Josep
Lluís Carod Rovira.

Sessió de la Jornada dels Economistes a
Lleida “Economia i Cultura”, organitzada
pel Col·legi d’Economistes de Catalunya,
que va tenir lloc a  la Facultat de Dret i
Economia de Lleida.

Sessió de la Jornada dels Economistes a
Tarragona “La millora de la salut mitjançant la
gestió sanitària”, organitzada pel Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, que va tenir lloc
a la Facultat de Ciències Econòmiques de
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

3 de novembre

Sessió de la Jornada dels Economistes a
Girona “L’economia de l’aigua” organitzada
pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, que
va tenir lloc a la Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de la Universitat de Girona.



Signatura electrònica
com a economista

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

• Perquè cada cop és mes 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 pel que l’envia com pel receptor

Per totes aquestes raons es 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
a 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.

Firmaprofessional 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 hi pot emetre el certificat
digital que els haurà de permetre
signar electrònicament i a quins
se’ls ha de “ revocar” el permís.

Diagonal, 512, Principal • Barcelona 08006 • Tel. 93 416 16 04  ext. 209 (Sra. Mercè Bel) • Fax 93 416 00 61
www.coleconomistes.com  cec@coleconomistes.com

Per més informació:
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Sessió sobre “Societats Patrimonials”, a
càrrec del Sr. Pablo Torrano, soci de Garri-
gues Abogados y Asesores Tributarios,
organitzada per la seu del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya a Girona.

20 de novembre

Sessió sobre “El règim fiscal de les Societats
Patrimonials”, a càrrec del Sr. Pablo Torrano,
soci de Garrigues Abogados y Asesores Tri-
butarios, organitzada per la seu del Col·legi
d’Economistes de Catalunya a Lleida.

25 de novembre

Casos pràctics d’auditoria, la sessió por-
tava per títol “Model de qüestionari apli-
cable a la fase de tancament del treball
d’auditoria de comptes”, organitzada per
la Secció del REA a Catalunya.

6 de novembre

Jornada dels Economistes “La nova Europa
en l’economia mundial”, organitzada pel
Col·legi d’Economistes de Catalunya, que
va tenir lloc a l’hotel Fira Palace.

Acte de lliurament de Diplomes de 25 anys
de col·legiat,organitzat  pel Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, que va tenir lloc
abans del sopar dels economistes. Tots
aquells que vulguin una còpia de la foto
general o individual, haurà de encarregar-
la per e-mail.

10 de novembre

Presentació del llibre “Como implantar
el control de gestión en la práctica”,
organitzada per la Comissió de Compta-
bilitat i ACCID.

18 de novembre

Sessió temàtica sobre “Fiscalitat Comerç
Electrònic”, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr. Joan
Hortalà, Landwell-PWC.

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

– Situació Econòmica Tardor 2003,

documentació aportada pel Sr.

Àngel Hermosilla.

– Documentació aportada pel Sr.

Pablo Torrano, amb motiu de la

sessió sobre Primer any de les

Societats Patrimonials i supressió

del Règim de Transparència Fiscal,

del passat 21 d’octubre organitza-

da per la Comissió d’Assessors

Fiscals.

– Documentació aportada pel Sr. Joan

Hortalà, amb motiu de la sessió

sobre Fiscalitat Comerç Electrònic,

del passat 18 de novembre organit-

zada per la Comissió d’Assessors

Fiscals.

Av. Diagonal, 512, pral. 08006 Barcelona
Tel. 934 161 604 Fax 934 160 061    cec@coleconomistes.com

Curs d’Anàlisi 
d’Estats Financers
1a Edició:
Del 19 de gener 
al 4 de febrer de 2004

2a Edició:
Del 29 de gener al 24 de febrer

Programa 
d’especialització 
en control de gestió
Del 29 de gener 
al 17 de juny de 2004

MISSATGE 
A TOTES LES EMPRESES

Doni’ns els seus productes 
no comercialitzables, 

però aptes pel consum.

S’estalviarà el cost de la seva
destrucció i desgravarà

Fundació Benèfica Banc dels Aliments
Sardenya, 368-372 08025 Barcelona
Tel. 93 346 44 04 Fax 93 346 69 03
e-mail: banc-aliments@teleline.es

BANC DELS
ALIMENTS



Nom del curs Data d’inici Durada

Principis i normes comptables espanyoles versus normes 29-09-2003 12 h
internacionals de comptabilitat (IAS/IFRS)

Impost sobre successions i donacions 30-09-2003 12 h 

Programa de formació per a economistes  en actuacions judicials 30-10-2003 18 h

Les fonts d’informació fiscal i comptable per a assessories i despatxos professionals 1-10-2003 4 h

Comptabilitat d’empreses constructores, immobiliàries i UTES 1-10-2003 16 h

Programa de formació per a economistes en actuacions judicials (2a. Edició) 6-10-2003 18 h

Curs de control i auditoria interns 6-10-2003 24 h

Les fonts d’informació fiscal i comptable per a assessories i despatxos 8-10-2003 4 h
professionals. (2a. Edició)

Nous indicadors de gestió: El Balanced Scorecard 9-10-2003 8 h

Màster en auditoria de comptes 14-10-2003 300 h

Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 14-10-2003 9 h

Màster d’especialització tributària 15-10-2003 300 h

Gestió del coneixement i del capital intel·lectual 15-10-2003 7 h

Com fer presentacions eficaces en públic 15-10-2003 21 h

Fiscalitat immobiliària 20-10-2003 18 h

Curs de Comptabilitat Superior 22-10-2003 56 h

Direcció i gestió de fundacions i altres entitats no lucratives 23-10-2003 54 h

Tècniques de cobrament i gestió d’impagats 27-10-2003 12 h

Curs de consolidació fiscal 27-10-2003 12 h

Valoració d’existències 28-10-2003 8 h

El Pla de gestió. Un mètode integral per a la seva elaboració i el seu control 10 -11-2003 33 h

Seminari d’iniciació a l’assessorament en gestió de patrimonis 10 -11-2003 24 h

Comptabilitat de fusions i escissions 11-11-2003 8 h

Primer any de les societats patrimonials i supressió del règim de transparència fiscal 12-11-2003 3 h

Primer any de les societats patrimonials i supressió del règim de transparència fiscal. (2a. Edició) 13-11-2003 3 h

Tancament comptable del 2003 abans de l’Impost sobre Societats. 14-11-2003 6 h

Preparació de la informació i revisió de criteris comptables

Comptabilitat d’empreses constructores, immobiliàries i UTES. (2a. Edició) 17-11-2003 16 h

Seminari sobre protecció de dades en despatxos professionals 17-11-2003 8 h

Execució pràctica del procés d’auditoria. Un cas pràctic global 18-11-2003 12 h

Primer any de les societats patrimonials i supressió del règim de transparència fiscal.  (3a. Edició) 19-11-2003 3 h

Gestió pràctica de tresoreria 21-11-2003 32 h

Seminari de fusions, escissions, aportacions d’actius i bescanvis de valors 24-11-2003 6 h

Elaboració d’informes d’auditoria. Aplicació de la nova normativa 25-11-2003 4 h

Planificació fiscal del tancament de l’exercici 2003 27-11-2003 5 h

Jornada sobre la nova Llei Concursal 27-11-2003 7 h

Activitats realitzades per l’Aula d’Economia (1-9-03 al 27-11-03)

Informatiu de l’economista núm. 94 Pàg. 51



Pàg. 52 Informatiu de l’economista núm. 94

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

Business Advisoring ofereix a tots els col·legiats un descompte des del
10% sobre les tarifes oficials en el moment de concertar el servei.
Per a més informació: c/ Moià 1 - Tuset 3, 2a. pl. 08006 Barcelona 
Tel.: 932 413 717 www.tusetbusinesscenter.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

Els clubs de fitness DIR ofereixen un 10% de descompte 
a la quota mensual 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 autentificacions 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

IAE ofereix descomptes prop del 10% sobre el preu de tarifa 
a tots els col·legiats del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Podrà consultar-ho en un entorn DEMO.

L’Auditori ofereix, en la programació dels cicles “Auditori XXI”
i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, un 10% 
de descompte per la compra d’entrades a les taquilles de l’Auditori.
Per a més informació: Lepant, 150 08013 Barcelona Tel. 932 479 300

L’Aquàrium ofereix a tots els col·legiats i dos acompanyants 
un 10% de descompte en la compra de les entrades.
Per a més informació: Moll d’Espanya del Port Vell, s/n 08039 Barcelona
Tel. 932 217 474 acuarios.ow@aquariumbcn.com

La Casa del Llibre ofereix un descompte del 5% en tots els seus articles.
Per a més informació: Pg. de Gràcia, 62 Tel. 932 723 480
pgracia@casadellibro.com

La botiga Magda Planellas de bosses, sabates i articles de viatge ofereix un
descompte del 10% en tots els seus articles. Rbla. de Catalunya, 95 de Barcelona.

El Celler Mas Saloni ofereix un 5% de descompte en els seus articles.
Per a més informació: Enric Granados, 68 08008 Barcelona Tel. 934 534 358

Poliesportiu Marítim centre de Talassoteràpia, ofereix un descompte 
del 50% en la inscripció i fins un 20% en les quotes mensuals.
Per a més informació: Pg. Marítim, 33-35 08003 Barcelona
Tel. 932 240 440 maritim@claror.org www.claror.org

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



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 indivi-
dual 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 distribuidor de Coinna, ofereix a tots els col·legiats 
un descompte del 20%, per al moblament de les seves oficines 
(mobiliari, cadiratge, parets divisories...).
Per a més informació: Llull, 48-52, 6è 1a 08005 Barcelona
Tel. 933 000 153 Fax 933 000 887
pragmaoficines@vodafone.es www.coinma.es

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.

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

Grup Hotusa

HOTELES

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.



Cap a una Constitució
europea 

Autor: Xavier Ferrer

En aquest llibre,
l’autor descriu, a
partir d’articles
d’opinió publicats
a diferents mit-
jans de comuni-
cació com són: El
Punt, Idees, Euro-
pa de les Nacions,
Butlletí i tribuna-
catalana.org, els
fets més relle-

vants dels darrers dos mesos de la Unió
Europea.

El llibre està dividit en cinc blocs especí-
fics que mantenen una unitat global. Així
s’hi analitza la construcció política de la UE
i la Convenció Europea, i es reflexiona
sobre el projecte de Constitució Europea.
També es contempla la posició entre Cata-
lunya i Europa i en un altre bloc s’hi
comenten diferents aspectes que afecten a
Europa i el món i, finalment, hi ha una anà-
lisi de l’ampliació de la UE, amb una valo-
ració per un dels deu països candidats.

101 Estrategias 
de negocios 
y de marketing

Autor: José María Ferré Trenzano

Editorial: Deusto

Este libro tiene
como objetivo
descr ibir las
Estrategias bási-
cas de Negocios
y  Ma r k e t i n g
que debe tener
en cuenta toda
empresa para
poder consoli-
dar su posición
en unos merca-

dos cada vez más competitivos.

Esta obra permite un rápido acceso a cada
una de las 101 estrategias descritas

Catalunya societat
massa limitada
Coordinació: J. Ros Hombravella i J.M. Jové

Editorial: Angle Editorial

La discriminació en
inversió pública
per part de l’Estat, i
un sistema de
finançament de la
Generalitat insufi-
cient i injust, han
portat Catalunya a
un continu dèficit
fiscal amb Espanya.
Amb l’excusa enve-
rinada de la solida-

ritat entre territoris, s’hipotequen els
sectors productius catalans (infraestructu-
res velles, escasses de pagament) i es
posa en perill la cohesió social del país
(despesa pública en ensenyament, sanitat,
protecció social i cultura per sota de la
mitjana europea).

Vint-i-cinc anys després del restabli-
ment de la Generalitat és un bon
moment per analitzar la situació de l’e-
conomia catalana i veure què ha supo-
sat l’anomenat Estat de les autonomies.
Per dir-ho curt, s’ha negat a Catalunya
la capacitat de decisió real i el cost
d’una doble dependència, política i
econòmica, ha estat massa elevat:
comencem a pagar-ne les conseqüèn-
cies. Cal passar comptes novament.
Aquest llibre hi reflexiona i fa propostes
per a una economia sobirana.

Novetats Hemeroteca

TELFISCOM, S.L.
Viladomat, 235-237 08029 Barcelona

Tel.: 93 410 82 80 Fax: 93 410 51 98 

Parking gratuït per als col·legiats

Visiteu WWW.carrie.net

Telfiscom, S.L. - CARRIE 
ofereix a tots els col·legiats i familiars directes 

(mitjançant presentació del carnet col·legial) 

un descompte mínim garantit del 3% en les quatre

gammes de MATERIAL DE INFORMÀTICA:

Gamma Home

Gamma Professional

Gamma Advanced

Gamma Màxima
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FISCALS
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UNIÓ EUROPEA
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Entitats col·laboradores

Agenda gener 2004
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 15 de gener 09.30 h Aula 1
Tècniques de negociació per a directius i professionals

• 15 de gener 16.00 h Sala
Comentari i solució a les debilitats detectades per l’ICAC d’Actes
i pel REA en les seves revisions

• 15 de gener 17.30 h 2n 6a
Seminari pràctic de consolidació comptable

• 19 de gener 18.00 h 2n 6a
Anàlisi d’estats financers (1a edició)

• 20 de gener 18.00 h Aula 2
Novetats en auditoria

• 27 de gener 17.00 h Sala
Seminari de project finance d’Actes

• 27 de gener 18.00 h Aula 2
Quadre de finançament

• 28 de gener 18.00 h Aula 2
Mostreig estadístic en auditoria

• 29 de gener 18.00 h 2n 6a
Programa d’especialització en control de gestió

• 29 de gener 18.00 h 2n 6a
Anàlisi d’estats financers (2a edició)

• En preparació
Postgrau: Administració concursal d’empreses

• En preparació
La nova Llei General Tributària

• 20 de gener 19.30 h Sala
“Llei de Pressupostos i Llei d’Acompanyament” d’Actes

• 21 de gener 19.00 h Sala de
“Tipus d’interès: expectatives per a 2004” Juntes

• 19 de gener 19.30 h Sala
Debat sobre la Constitució Europea. d’Actes
Presentació del llibre: “Cap a una Constitució Europea”

L’Informatiu 

de l’Economista  

desitja Bon Nadal 

i Feliç Any Nou 

als lectors i als anunciants




