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El passat 22 de març es va celebrar la primera Assemblea de Col·le-
giats de l’any 2011 en la qual es van aprovar els comptes del passat
exercici i es va presentar l’informe preceptiu del Comitè de Norma-
tiva i Ètica Professional, en relació a les seves actuacions en el 2010.
No m’estendré en el desenvolupament ja que podreu consultar en el
web del Col·legi l’acta de la reunió aprovada pels interventors no-
menats en la reunió. Només comentar-vos que l’any 2010, malgrat la
crisi econòmica i amb les quotes col·legiats congelades, es va acon-
seguir un excedent pressupostari (que inclou l’activació dels inte-

ressos del préstec obtingut pel finançament del solar de la nova seu) de 484.558,05 t,
similar al de l’exercici 2009, gràcies al pla d’estalvi que la Junta de Govern està duent a
terme sense que es vegin afectats la prestació de serveis, les nombroses activitats que s’or-
ganitzen ni les reformes estructurals necessàries per fer possible el Col·legi del segle XXI que,
en bona part, pivota a l’entorn de la nova seu que inaugurarem a mitjan del 2012. 

Aquesta capacitat de generació d’excedents que any darrera any ha demostrat el Col·legi,
ja sigui per aprofitar les oportunitats que sorgeixen com per l’aplicació amb èxit de plans
d’estalvis, és la principal garantia que tenim els col·legiats que el Col·legi podrà fer front
als seus compromisos en relació a la construcció de la nova seu. No obstant, la Junta de
Govern entén que l’esforç de construir una nova seu per un col·legi adaptat al segle XXI ha
de constituir una obra col·lectiva en que tots i cadascun dels col·legiats hi puguem par-
ticipar, cadascú segons les seves possibilitats.

Així, el Programa de Patrocini engegat no és sols una acció necessària per buscar finan-
çament addicional que ajudi a solidificar el projecte, que ho és, sobretot tenint en compte
que la valoració de l’actual seu del Col·legi es significativament inferior a la taxació que
es va presentar en l’Assemblea de Col·legiats que va aprovar la compra del solar i pos-
terior construcció de la nova seu. És també un instrument de cohesió col·legial, de pro-
moció de la professió i del Col·legi al conjunt de la societat catalana. 

Amb la participació voluntària dels col·legiats en el Programa de Patrocini volem de-
mostrar a la societat que els economistes de Catalunya estem compromesos amb la pro-
fessió i que apostem per un Col·legi modern, més eficaç i més útil al servei dels
col·legiats, de l’empresa i de la societat; un Col·legi amb una seu d’acord amb el prestigi
social que la professió ha aconseguit i que permeti una millora i un benefici per a cada
un dels col·lectius que l’integren o s’hi relacionen

Amb el Programa de Patrocini volem també que les principals empreses i institucions ens
coneguin directament establint una relació permanent, que sàpiguen qui som, que és el
que fem i com ho fem i que tinguin present que darrera la institució col·legial hi han uns
professionals que la sustenten i que fan possible una professió que es situa en l’eix cen-
tral de la superació dels reptes actuals de l’economia i de l’empresa. 

Per construir i fer possible aquest projecte de Col·legi a més dels recursos de la institu-
ció i de l’esforç que fem els membres de la Junta de Govern o el col·legiats que partici-
pen activament en les Comissions o Grups de Treball, organitzant xerrades i serveis en
benefici de la col·lectivitat, cal també la participació de tots i cadascun dels col·legiats.

Joan B. Casas
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

dega@coleconomistes.com

El Programa de Patrocini una acció
convenient per a la construcció 
del Col·legi del segle XXI
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tar la participació; tot plegat precedit d’una
carta del Degà on reflexiona sobre la im-
portància de la nova seu i del nou Col·legi
i en la qual convida a tots a participar-hi.
Efectivament, l’esperit de la campanya és
fer-la molt participativa, oberta a tots els que
vulguin col·laborar. En aquest sentit, pel que
fa als col·legiats es proposen dos nivells: el
de protectors (amb una aportació de 1.000
euros, que es poden pagar distribuïts en dos
anys) i el de benefactors (amb una aportació
de 500 €, que es poden repartir fins a cinc
anys). Igualment els despatxos i les empreses
tenen també diferents nivells de participació.

Les raons per participar són molt poderoses:
necessitat d’una seu més àmplia (l’actual s’ha
quedat petita i insuficient i és molt poc re-
presentativa), l’aposta per un Col·legi molt
més potent, en benefici de tots els col·legiats,
i el fet de ser una petició puntual, de caràc-
ter extraordinari. A més, el Programa estableix
un conjunt de contrapartides d’imatge, co-
municació i relació amb el Col·legi, destacant
especialment el fet que el nom de tots els par-
ticipants quedarà gravat per sempre, a la vista
del públic, en la planta baixa del vestíbul.

Però no crec que, malgrat la seva impor-
tància, siguin les contrapartides el princi-

pal motiu per participar. Estic segur que
serà molt més decisiva la voluntat de fer
costat a un projecte com aquest per fer un
nou Col·legi molt més potent, amb més i
millors espais, amb més i millor formació,
més obert a l’exterior, més connectat amb
la ciutat i el país. És un projecte que be-
neficiarà als propis col·legiats, és el nostre
projecte, però també és la nostra contri-
bució per al futur de la professió i de su-
port a les generacions d’economistes joves
que ens han de reemplaçar.

Amb molta eloqüència i sensibilitat ho ex-
pressava fa pocs dies un dels primers
col·legiats en apuntar-se, tot dient: “Vull
que el meu net, que també està estudiant
econòmiques, vegi que el seu avi ha con-
tribuït a que tingui un bon Col·legi que
l’ajudi demà en el seu exercici professio-
nal” i és que com diu el prestigiós sociò-
leg Richard Dawkins en la seva obra El
gen egoïsta “la filantropia, l’altruisme són
característics del gènere humà. Cap altra
espècie animal els manifesta”.

Pere Clotas
Director del Programa de Patrocini 

i Col·laboració
pclotas@coleconomistes.com  
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Arrenca el Programa de Patrocini 
i Col·laboració “La nova seu del Col·legi.
Fem-la entre tots! És de tots!”

Nova Seu del Col·legi d’Economistes

Arrenca el Programa de Patrocini i Col·la-
boració “La nova seu del Col·legi. Fem-la
entre tots! És de tots!”

Tal com ja s’havia anunciat, el Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya ha posat en marxa
un Programa de Patrocini i Col·laboració que
amb el lema “La nova seu del Col·legi. Fem-
la entre tots! És de tots!” convida als col·le-
giats, als despatxos professionals i a les
empreses, a patrocinar i a col·laborar en la
construcció del nou i emblemàtic edifici-seu
que s’està construint a la plaça Gal·la Pla-
cídia de Barcelona. Els col·legiats més ma-
tiners, i entre ells el Degà i membres de la
Junta de Govern, ja s’hi han adherit. I també
empreses: el Banc Sabadell és la primera que
confirma la seva col·laboració al màxim ni-
vell, el de mecenes. Per la seva banda, FIATC
és la primera mútua que participa en el
Programa com a entitat col·laboradora.

Amb aquest motiu s’ha publicat un docu-
ment-proposta que s’ha fet arribar a tots els
col·legiats i despatxos professionals, en el
qual s’explica tant el projecte de la nova seu
com les característiques del Programa de Pa-
trocini i Col·laboració: raons per participar,
modalitats i nivells de participació, contra-
partides que s’ofereixen i forma de concre-



Els qui passegeu per la plaça Gal·la Plací-
dia ja haureu pogut comprovar que s’han
reprès els treballs de construcció de la
nova seu del CEC. 

Durant els darrers mesos hem hagut de
desviar un seguit de xarxes de clavegue-
ram i d’electricitat de les quals no en te-
níem coneixement previ perquè no
figuraven en els plànols de l’Ajuntament
ni tampoc en els de les companyies de
subministrament. 

Addicionalment també hem hagut de re-
soldre els defectes apareguts en el mur
pantalla que ens separa amb l’obra veïna
de Via Augusta 58.

El pressupost de la nova seu es va fer in-
corporant alguns marges per fer front a
possibles incidències no previsibles en el
moment de redactar el projecte d’edificació. 
Per això, el cost de les incidències que co-
mentem no representen a dia d’avui cap des-
viació sobre el pressupost total d’obra aprovat.

Per tant, ara ja comencem a poder treba-
llar amb total autonomia de manera que, si
no es produeix cap nou imprevist, durant
els propers quinze dies comptem poder
culminar el pilotatge perimetral del solar
per posteriorment iniciar l’apuntalament i
buidat de terres fins al segon soterrani de
la futura seu.

Comissió d’obres
cec@coleconomistes.com
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Situació econòmica (hivern 2011)
Entre les principals conclusions de la darrera ’Enquesta de Situació Econòmica, Hivern 2011”, del Col·legi d’Economistes
de Catalunya destaca que en els darrers mesos han empitjorat les expectatives i la confiança dels economistes que creuen
que en els primers mesos d’enguany la situació econòmica continuarà igual, tot i que preveuen una millora de cara a
mitjan de l’exercici. Els economistes també opinen que la reestructuració de les caixes d’estalvis i la seva transformació
en bancs no és la solució a la problemàtica del sistema financer i a la contracció creditícia; i que gairebé un 70% creu
que Espanya no haurà de demanar un rescat financer internacional. 

L’interès més alt 

Situació econòmica personal segons demarcació

Estat actual de l’economia
Un 61,9% dels col·legiats que contesta a
l’enquesta apunta que la situació actual de
l’economia catalana és pitjor que fa un any,
mentre que un 28,2% assenyala que és
igual i un 9,6% que és millor. Això posa de
relleu un canvi de tendència. 

El lent procés de moderació en el dete-
riorament de les expectatives dels econo-
mistes que es venia produint des de
l’enquesta del mes de febrer del 2009, ha
donat pas en els darrers mesos a un em-
pitjorament de les opinions dels col·le-
giats sobre la situació econòmica,
evidenciant un panorama encara més ne-
gatiu que el de l’enquesta passada del
mes d’octubre. 

El percentatge de col·legiats que opinen
que la situació actual és pitjor que la de fa
un any ha crescut en 6,4 punts en relació
a l’anterior consulta del mes d’octubre
(descens de 12,7 punts entre el juny i l’oc-
tubre passats), mentre que el percentatge
dels que apunten que s’ha mantingut esta-

FITXA TÈCNICA

Mostra: 1.469 respostes (23,8% sobre
la població total), distribuïdes de la se-
güent manera:
• Condició laboral:
– Assalariat: 43,3%.
– Empresari i/o treballador 
per compte propi: 46,2%.
– Aturats: 10,5%

• Sector d’activitat:
– Serveis: 87,3%. (Serveis a empreses
i a particulars: 56,9%)
– Indústria: 8,8%.
– Construcció: 3,6%.
– Agricultura, ramaderia, pesca
i forestal: 0,3%.

• Demarcacions:
– Barcelona: 80,8%.
– Girona: 8,1%.
– Lleida: 3,8%.
– Tarragona: 7,3%.

Situació econòmica
personal
Un 47,6% dels col·legiats creu que la seva
situació econòmica personal és actualment
igual que fa un any, mentre que un 41,6%
opina que ha empitjorat i un 10,8% que ha
millorat.

Els economistes de la demarcació de Lleida
són els que més creuen que la seva situa-
ció econòmica actual és més negativa que
la de fa un any. 

Val a dir, així mateix, que els col·legiats llei-
datans són també els més optimistes amb
la seva situació personal en comparació al
2010.

“Creus que la teva situació econòmica per-
sonal és ara millor, igual o pitjor que fa un
any?”
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L’interès més alt

Situació econòmica de Catalunya segons demarcació
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Situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola

ble s’ha reduït en 5,3 punts (pujada d’11,1
punts entre el juny i l’octubre) i la dels que
assenyalen que ha millorat ha disminuït en
1,2 punts (pujada d’1,7 punts entre el juny
i l’octubre). 

En funció de les demarcacions, cal esmen-
tar que els col·legiats més optimistes són
els localitzats a Barcelona, mentre que, pel
contrari, els que fan una valoració més ne-
gativa són els de Lleida. 

L’índex de confiança dels economistes
–que sintetitza el sentiment dels col·le-
giats davant de la situació econòmica ge-
neral, tenint present una gran diversitat
de factors (evolució del PIB, clima polí-
tic, inflació, preu del petroli, atur,…)–
registra, a l’igual que en enquestes pas-
sades, una lleugera millora pel que fa la
valoració de l’economia del Principat i
d’Espanya, si bé més moderada que en
mesos anteriors. 

Es puntua l’economia catalana amb un 3,40
i l’estatal amb un 3,20, front d’un 3,37 i
d’un 3,17 del mes d’octubre, respectiva-
ment (3,34 i 3,00 a l’enquesta de juny). 

La valoració del Principat segueix supe-
rant el global d’Espanya, mantenint la dis-
tància entre ambdues (diferència de 0,20
punts). 

La demarcació amb una opinió més posi-
tiva sobre les economies catalana i espa-
nyola és Barcelona, mentre que Lleida és
la que té una opinió més negativa en els
dos casos, sobretot de l’estatal.

Situació de l’economia catalana

“Creus que la situació actual de l’economia
catalana és ara millor, igual o pitjor que fa
un any?”.
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Problemes de l’economia
catalana

Els col·legiats opinen que el problema més
important que té l’economia catalana en
l’actualitat és l’atur, segons apunta el
85,0%, pràcticament el mateix percentatge
que en l’enquesta passada del mes d’oc-
tubre (84,0%). Li segueixen la feblesa de la
demanda interna i la manca de reformes
estructurals, qüestions destacades per un
56,3% i per un 52,3% dels economistes,
respectivament. Altres dificultats remarca-
bles són les deficiències en infraestructu-
res i comunicacions i els costos laborals
(23,6% i 21,4% dels col·legiats).

En comparació amb la passada enquesta
del mes d’octubre, cal esmentar un aug-
ment significatiu de la preocupació dels
economistes per la marxa del preu del
petroli i carburants i, en menor mesura,
per la inflació. El primer fou assenyalat
per un 3,2% en el mes d’octubre i actual-
ment és indicat per un 19,0%, mentre que
el segon per un 1,8% i per un 7,9%, res-
pectivament. En altre sentit, s’ha produït
un descens en la preocupació dels col·le-
giats, sobretot, per la manca de reformes
estructurals –assenyalat, respectivament,
per un 60,8% i per un 52,3%–, i per les
deficiències d’infraestructures i comuni-
cacions apuntat per un 28,8% i per un
23,6%.



Pàg. 8 Informatiu de l’economista núm. 135

L’interès més alt 

Entre la resta de problemes importants en
opinió del col·legiats cal destacar-ne sis.
En primer lloc, les dificultats de finança-
ment bancari i de restricció creditícia que
pateix l’economia –familiar i empresarial–
(manca de confiança en el sistema, difi-
cultats d’accés al crèdit, manca de finan-
çament,...). Unit a aquest es pot ressaltar
un excessiu endeutament públic i privat.
Un altre problema a remarcar és l’elevat
dèficit públic i l’existència d’un sector pú-
blic sobredimensionat, costós, ineficient i
mal gestionat. Vinculat a l’anterior es pot
afegir l’estat de la situació política (reduïda
confiança en els polítics, escassa credibili-
tat dels polítics, manca de lideratge polític,
mala gestió,...). Així mateix, s’ha d’apun-
tar la tradicional preocupació dels col·le-
giats pel dèficit fiscal que pateix Catalunya
respecte de l’Estat. Finalment, cal esmen-
tar una sèrie de problemes que afecten a
l’economia real i a la competitivitat (manca
de productivitat, escassa inversió i inno-
vació, manca de model econòmic, escassa
visió a llarg termini, manca d’iniciatives
empresarials, nivell educatiu,...).

En funció de les demarcacions, es pot es-
mentar que l’atur és un problema més im-
portant a Lleida i menys rellevant a Girona
que a la resta de territoris. En altre sentit,
destaca el fet que la manca de reformes es-
tructurals constitueix una deficiència més
notable a Lleida que a les altres demarca-
cions. Per la seva banda, la feblesa de la de-
manda interna és més ressenyable segons
els economistes de Girona i de Barcelona i
menys important en opinió dels de Lleida
i Tarragona. El preu del petroli i els carbu-
rants constitueix un problema més impor-
tant pels economistes localitzats a Tarragona
i Lleida que per als de Girona i Barcelona.

D’altra banda, s’ha d’apuntar que les defi-
ciències d’infraestructures i comunicacions
esdevenen més destacables especialment en
opinió dels col·legiats de Lleida i Girona.
Finalment, els costos laborals són sobretot
significatius com a problemàtica segons els
economistes de Tarragona. 

Perspectives 
sobre l’economia 
en els propers mesos
Un 57,1% dels col·legiats opina que l’eco-
nomia catalana no registrarà canvis en el
primer quatrimestre de l’any, mentre que
un 24,9% pensa que empitjorarà i un 17,9%
opina que millorarà. Entre els mesos de
gener i abril del 2011 es preveu que la si-
tuació econòmica no experimenti canvis
substancials, si bé el percentatge de les
opinions que anticipen un empitjorament
de l’evolució és superior a la dels que es-
peren una marxa més favorable. Malgrat
això, s’aprecia un cert canvi de tendència,
si es té en compte que, en comparació
amb les perspectives de l’enquesta pas-
sada, s’observa un augment dels que anti-
cipen una millora a curt termini, un descens
dels que preveuen un empitjorament i un
manteniment dels que pensen que tot con-
tinuarà igual. 

L’índex de confiança dels economistes con-
firma, d’alguna manera, les previsions an-
teriors. Cara a mitjan d’any es preveu una
lleugera millora de la situació econòmica.
Concretament, s’atorga un 3,46 sobre un
total de 10,00 a l’economia de Catalunya a
meitat de l’exercici (0,06 punts més que en
l’actualitat) i un 3,25 a la del conjunt d’Es-

panya (0,05 punts més que en l’actualitat).
Es mantindrà gairebé el mateix diferencial
entre els dos indicadors, que seguirà sent
favorable per al Principat. 

D’acord amb les demarcacions, s’ha d’a-
puntar que els col·legiats amb unes pers-
pectives més positives cara als propers
mesos són els localitzats a Barcelona i, en
menor mesura, Tarragona. Per contra, els
economistes de Lleida són els que es ca-
racteritzen per unes pitjors previsions. Els
diversos grups tenen unes perspectives
més favorables per a l’economia catalana
que per a l’espanyola cara a mitjan de
l’any. Els col·legiats de Lleida destaquen
per les seves previsions negatives tant per
al Principat com pel global de l’Estat, men-
tre que els de la demarcació de Barcelona
són els que mostren unes expectatives més
positives per al dos casos.

Perspectives de l’economia catalana 

“Creus que l’economia catalana millorarà,
continuarà igual o empitjorarà en el pri-
mer quatrimestre (gener-abril) de l’any?”.

Problemes de l’economia catalana
“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment l’economia catalana?”

% de col·legiats
Problemes 2011 2010 2009 2008 2007

Febrer  Octubre  Juny Febrer  Octubre  Juny Febrer  Octubre  Juny Febrer  Octubre    Tendència

Atur 85,0 84,0 81,6 84,3 81,2 76,0 74,4 43,9 19,8 5,1 7,3

Feblesa demanda interna 56,3 61,0 56,5 62,3 63,5 64,8 69,5 47,2 36,5 22,0 22,1

Manca reformes estructurals 52,3 60,8 64,8 62,0 60,5 56,4 46,7 37,4 32,1 35,7 51,5

Infraestructures i comunicació 23,6 28,8 21,4 20,6 24,8 32,9 34,4 35,7 46,9 72,4 79,2

Costos laborals 21,4 24,8 30,3 27,3 23,8 18,1 13,0 12,3 9,4 13,9 20,6

Preu del petroli i carburants 19,0 3,2 3,9 2,0 1,9 1,0 1,3 27,8 61,0 40,5 26,3

Inflació 7,9 1,8 1,2 1,0 1,9 1,0 3,5 40,8 56,2 65,4 23,9

Feblesa demanda estrangera 6,9 7,9 9,9 12,0 15,5 21,1 22,3 15,2 5,7 7,9 10,5

Cotització dòlar-euro 1,9 3,4 3,0 2,0 2,8 0,5 1,4 5,0 12,2 13,4 17,4
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L’interès més alt

“Creus que tard o d’hora Espanya haurà de
demanar el rescat financer internacional,
a l’igual que han fet Grècia i Irlanda?”.

Modalitats d’inversió 
per al 2011

La modalitat d’inversió més recomanable
per al 2011 es l’estalvi a termini del sis-
tema financer.

Un 48,7% dels economistes considera que
les modalitats d’estalvi a termini del sis-
tema financer són les més recomanables
per invertir durant l’any 2011. 

La segona alternativa és el deute públic,
apuntat per un 39,6% dels economistes, se-
guit de prop per la borsa, amb un 34,1%.

En comparació amb les modalitats d’inver-
sió recomanades per al 2010, s’ha d’es-
mentar que per al 2011 el rànquing de
varietats és força similar, encara que la pro-
porció varia relativament en alguns casos. 
S’incrementa el percentatge de col·legiats
que aconsella la borsa, els metalls preciosos
i obres d’art, i el deute públic. Per contra, es
redueix els que es decanten pels habitatges
i pels fons d’inversió i plans de pensions.

“En quin tipus de modalitats recomanaries
invertir a un estalviador durant l’any 2011?”
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Perspectives econòmiques segons demarcació

Reestructuració 
de les caixes d’estalvis
“Creus que la reestructuració del sector de cai-
xes d’estalvis i la seva transformació induïda
en bancs és la solució a la problemàtica del
sistema financer i a la contracció creditícia?”.

Dos de cada tres economistes creuen que
la reestructuració de les caixes d’estalvis
no és la solució a la problemàtica finan-
cera i a la restricció creditícia. 

Rescat financer d’Espanya
Gairebé un 70% dels economistes no creu-
en que sigui necessari un rescat financer
internacional d’Espanya.

D’acord amb la demarcació, cal esmentar que
els economistes de Tarragona i, en menor me-
sura els de Barcelona, són els que més cre-
uen que Espanya no haurà de demanar un
rescat financer internacional. En sentit contrari,
s’ha d’apuntar que una proporció significativa
dels col·legiats de Lleida opina que l’Estat
sol·licitarà un rescat d’aquest tipus. 

Modalitats % col·legiats

Modalitats d’estalvi 
a termini del sistema financer 48,7

Deute Públic 39,6

Borsa 34,1

Metalls preciosos i obres d’art 26,7

Fons d’Inversió 
i Plans de Pensions 25,1

Habitatges 16,4

Divises 9,1



Pel que fa a la
sortida de la crisi per

demarcacions en comparació
amb Espanya, els economistes de

Barcelona i Girona són els més opti-
mistes donat que en una gran majoria

asseguren que tan Barcelona com Girona
es recuperaran abans que la resta de l’Es-
tat de la situació de crisi econòmica. En el
sentit contrari hi trobem els economistes
de Lleida i Tarragona, molts més pessi-
mistes pel que fa a les expectatives de sor-
tir de la crisi en el seu territori.

Girona
“Creus que les comarques de Girona sortiran
de la crisi abans que la resta d’Espanya?”.

L’interès més alt
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Tarragona
“Creus que les comarques de Tarragona sorti-
ran de la crisi abans que la resta d’Espanya?”.

Modalitats d’inversió per al 2011

Divises

Habitatges

Fons d’inversió i plans de pensions

Metalls presiosos i obre d’art

Borsa

Deute públic

Modalitats d’estalvis a termini
del sistema financer

AssalariatsEmpresaris i autònomsMitjana
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Podeu consultar l’informe complet a la web
del Col·legi www.coleconomistes.com

Lleida
“Creus que les comarques de Lleida sortiran
de la crisi abans que la resta d’Espanya?”.

Barcelona
“Creus que Barcelona i Catalunya sortiran
de la crisi abans que la resta d’Espanya?”.

Sortida de la crisi 
per demarcacions





El passat 24 de febrer el degà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas,
va rebre als parlamentaris d’aquesta dele-
gació que anaven acompanyats dels pro-
fessors de la Universitat de Barcelona
Germà Bel i Daniel Albalate. En la reunió
es va fer una breu explicació sobre l’es-
tructura política i econòmica de Catalunya,
el sistema de finançament i les relacions
de solidaritat que ha tingut i té Catalunya
envers la resta de comunitats espanyoles.
També es van referir a la importància de
les polítiques industrials, la necessària
aposta per la innovació i les infraestructu-
res, com elements que garanteixen l’èxit i el
creixement de l’economia catalana.
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Notícies

Visita d’una delegació de parlamentaris 
de la República de Crimea 

En la reunió els integrants de la delega-
ció, es van interessar per diferents temes
relacionats amb el desenvolupament eco-
nòmic de Catalunya com ara les caracte-
rístiques del sistema de finançament, les
relacions entre el govern català i l’espa-
nyol, els impostos, l’estratègia catalana
per al desenvolupament econòmic, el
deute, el dèficit, l’atur i la situació de crisi
en general.

Durant la trobada amb els integrants de la
delegació de Crimea, també es va parlar
sobre la possible cooperació i promoció
de firmes catalanes a Crimea o els avan-
tatges de l’atracció d’inversions.

Abadal Gámiz Francisco de Borja
Ager Iciz Ignacio de Loyola 
Agudelo Arboleda Juan Camilo 
Alavedra Granero Marcos 
Alcalde Sánchez Pedro José 
Andreu Solsona Jeroni 
Anokian Melina Jeanette 
Aragonès Mercadé Tomàs 
Balañá de Eguía Javier 
Baque Eduardo Carlos 
Basora Bosch David 
Cabanes Pascual Francesc 
Cabezas Llobet Judit 
Calduch Skopalik Anna Cristina
Carrasco Plaza Luis Francisco
Casas Brichs Gerard
Castro Ares Iria
Charques Vidal-Ribas Alfredo
Coletas Torrent Xavier
Coscujuela Felipe Lourdes
Cots Poch Francesc
Cutillas Zarco Laura
Díaz Alonso Olga
Ejarque Asensio Sabrina
Enjuanes Ferrández Natalia Pilar

Figueras Raurell Maria Mercè
Francès Delgado Javier
García Gómez Elena
Giralt Folch Josep Eduard
González Palacios Antonio
González Bartrina Francesc Xavier
González Alonso Manuel
Guix Font Oriol
Higueras Domínguez Jordi
Ibáñez Alonso David
Juan Reig Javier
Lecha Jover Carla
Llausàs Pascual Anna
Lleida Abad Antoni
López Fresno Palmira
Magrazó Gasión José Manuel
Marsal Périz Cristina
Martos Medina Jesica
Mas Muñoz Juan Mariano
Masià Solà Rosa
Masjuan Lladó Roser
Merino Lleonart Maria Pilar
Minguet Fernández Jordi
Montañola Chancho María A.
Montaraz Giménez David

Moreno Rodríguez Tatiana
Mouteira Remesal Emilio Manuel
Oliva Domènech Sandra
Oliver Medina Cristian
Ordiaz Sancho Myriam
Otal de la Torre Esther
Paz Nebot Víctor
Pla Morán Jorge
Planas Font Miquel
Pociello Bové Jordi
Prades Clemente Maria Teresa
Roquer Puigdevall Neus
Ros Escala Àlex
Salvador García Tirso
Santiago Larrieu Jeremias
Schoenenberger Arnaiz Jorge
Serra Company Núria Roser
Sisquella Enjuanes Luis
Soler Masip Ramon
Torrens Ferrer José María
Torres Guals Marc
Ubach Olivé Cristina
Vilalta Cambra Montserrat
Zanella Fiorenzo

Relació d’altes col·legials de gener fins març 2011

Neix EAL: Economistes
Assessors Laborals 
El Consejo
G e n e r a l
de Econo-
mistas, ha
posat en
marxa EAL: Economistes Assessors Labo-
rals, una comissió que tindrà la funció d’as-
sistir i atendre els problemes amb els quals
es troben els economistes que es dediquen
a l’assessorament laboral. En concret aquest
organisme donarà resposta a qüestions re-
lacionades amb la contractació laboral de
treballadors, liquidacions a la Seguretat So-
cial, confecció de nòmines, i en general
qualsevol tema que estigui relacionat amb
l’assessorament laboral per a empreses i
professionals.

Una de les primeres actuacions de la Co-
missió i que ha entrat en vigor aquest any,
ha estat la signatura d’un conveni de col·la-
boració amb el Secretari d’Estat de la Se-
guretat Social, Octavio Granado, per a la
realització d’accions formatives relaciona-
des amb l’assessorament laboral. També
s’elabora un torn d’actuació professional
que gestionarà cada col·legi d’economistes
per a les actuacions dels economistes en
l’àmbit laboral a requeriment de la Treso-
reria General de la Seguretat Social (TGSS).

A més també s’ha signat un acord amb la
TGSS segons el qual cada semestre se ce-
lebraran reunions amb la Direcció Provin-
cial que permetran resoldre totes aquelles
qüestions que sorgeixin relacionades, prin-
cipalment, amb el Sistema de Xarxa de la
Tresoreria. 

El Consejo General de Economistas, a tra-
vés de l’EAL pretén reforçar l’acord amb la
TGSS de manera que es reconegui social-
ment als economistes com a professionals
competents en l’Assessorament Laboral, tal
i com estableix l’estatut professional del
RD 1977.

Per a donar a conèixer la creació d’aquesta
Comissió entre els col·legiats així com
entre tots els economistes que puguin estar
interessats, el Consejo General de Econo-
mistas de España demana als col·legiats i a
tots els economistes interessats, que facili-
tin la seva adreça de correu electrònic per
poder disposar d’un registre d’adreces, el
que permetria l’intercanvi d’informació, re-
soldre dubtes així com la difusió de cursos
i altres activitats que realitzin.



El Col·legi d’Economistes de Catalunya
està àmpliament representat en el Consell
Assessor per a la Reactivació Econòmica i
el Creixement, un organisme creat amb
l’objectiu de guiar les polítiques econò-
miques del Govern de la Generalitat de
Catalunya.

El president del Consell, Salvador Alemany,
ja ha proposat al president Artur Mas, la
llista definitiva de les persones que integra-
ran aquest òrgan; es tracta de personalitats
diverses del món acadèmic, empresarial i
professional, i on els economistes hi tenen
un paper destacat.

El Consell Assessor per a la Reactivació
Econòmica i el Creixement dóna consell al
Govern de la Generalitat en les polítiques
orientades a impulsar el procés de reacti-
vació econòmica de Catalunya. Està format
per 15 membres i el seu president, i no
rebrà cap tipus de retribució econòmica. 

Aquest nou organisme s’adscriu al Depar-
tament de Presidència i té com a funcions:

– Assessorar o informar sobre les qües-
tions que li siguin plantejades pel presi-
dent o pels titulars dels departaments de
la Generalitat competents en les políti-
ques orientades a impulsar el procés de
reactivació econòmica de Catalunya.
– Proposar les actuacions o plantejaments
que consideri adients en funció de l’evo-
lució econòmica, tot tractant d’anticipar els
seus efectes en els sectors públic i privat.
– Donar suport, a petició del president de
la Generalitat, als processos de negocia-
ció que impliquin la participació del Go-
vern o del Parlament amb institucions de
l’Estat o organitzacions internacionals.
– Portar a terme, directament o amb el su-
port d’analistes externs, els treballs adients
per fonamentar les seves propostes.

El Consell Assessor per a la Reactivació
Econòmica i el Creixement està format
per: Salvador Alemany (president); l’ex di-
rector general de la CCRTV i ex ministre
Joan Majó; el catedràtic d’Economia Apli-
cada i ex diputat del PSC, Germà Bel; el
catedràtic d’Economia Pública de la UPF i

Notícies

El Col·legi d’Economistes de Catalunya en el 
Consell Assessor del Govern de la Generalitat

conseller del Banc d’Espanya, Guillem
López-Casasnovas. 

També hi ha, el degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, Joan B. Casas,
Heribert Padrol soci responsable de l’à-
rea fiscal a Gomez Acebo & Pombo; Eu-
gènia Bieto, directora general d’Esade,
Oriol Amat, Catedràtic d’Economia Finan-
cera i Comptabilitat de la UPF, Marta Es-
pasa, professora titular d’Hisenda Pública
a la UB, Jordi Galí, director del Centre de
Recerca en Economia Internacional de la
UPF, Alícia Granados, presidenta del Con-
sell Social de la UAB, Jordi Gual, sots-di-
rector general i economista en cap de la
Caixa, César Molins, director general d’A-
MES SA; Joan Prat, secretari general de
l’Associació d’Empreses Elèctriques, Car-
les Tusquets president del Grup Banco
Mediolanum, Xavier Vives, professor
d’IESE. 

Actua com a secretari, Joaquim Triadú i co-
ordinaran l’equip Joan Ramon Rovira i An-
toni Brunet.

CAREC

Consell Assessor per a la

Reactivació Econòmica i el Creixement
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Quins tipus d’empreses sol·liciten els
serveis d’anàlisis financer? Són només
companyies que volen treballar en
d’altres països o també empreses es-
tablertes a Espanya?
A AIS som especialistes des de la fundació
de l’empresa, als anys 80, en modelització.
Som un punt de referència en sistemes de
suport a la presa de decisions basats en la
modelització estadística (previsió) i mate-
màtica (optimització). Actuem de pont entre
els sofisticats mètodes estadístics i mate-
màtics i el dia a dia dels negocis.
Treballem amb diferents sectors i àrees
funcionals de les empreses: marketing, lo-
gística, planificació, però una part impor-
tantíssima del nostre negoci té a veure amb
la modelització del negoci financer, des de
l’avaluació de crèdits a l’estructuració de la
cartera d’actius a la planificació comercial.
Donem servei al sector financer espanyol,
però també a una vintena de països, la ma-
joria a Llatinoamèrica, tot i que també tenim
clients a Europa, EUA i fins i tot a l’Àfrica.
Usualment la nostra manera d’operar és que
la innovació la fem al nostre mercat local
(Espanya) on està el nostre departament de
R+D+I i per tant, on tenim més potencial de
capacitat d’innovació. Després exportem el

coneixement establint les estructures co-
mercials i de producció necessàries amb les
nostres oficines a l’estranger per poder donar
serveis a Amèrica Llatina i EUA.  

Quin paper juga la informació a l’hora
de garantir la viabilitat i la supervi-
vència de les empreses? Quins serveis
no s'haurien de deixar de banda?
La informació és una peça molt important
donat que és la base del coneixement. La
paraula informació em fa pensar en dues
connotacions.
Per una banda és un actiu força important
per a les empreses tot i que no figuri en els
comptes de balanç. Sovint veiem com sur-
ten noves empreses tecnològiques on la in-
formació és una peça fonamental. Només
cal veure les botigues online, els sistemes
de crèdit express i les empreses d’ofertes i
cupons. Moltes d’elles valoren la informa-
ció tradicional lligada a les característiques
de les persones i les seves relacions a tra-
vés dels social media, per exemple, i cada
vegada més transformen aquesta informa-
ció en negoci, en beneficis.
L’altra connotació de la paraula passa per-
què la informació pot considerar-se també
la principal mesura de risc relacionada
amb l’anàlisi de crèdits i d’altres productes
financers. Aquesta informació va des del
tractament de les cotitzacions a borsa fins
als estats comptables i els plans de negoci
que sovint en són la base per l’aprovació o
denegació de crèdit per a una empresa.
En un moment com l’actual en el qual la su-
pervivència de les empreses està fortament

lligada a la continuïtat en el crèdit pren es-
pecial rellevància la teoria de l’asimetria de
la informació de Joseph Stiglitz. Prenent al-
guna llibertat sobre la teoria i les seves con-
seqüències d’infrautilització de recursos,
podríem dir que la percepció del risc a causa
de la informació disponible i a la seva inter-
pretació per part de qui dóna el crèdit, és
més gran quan menys profunditat hi ha en
el detall de la informació. Així la transpa-
rència i claredat dels plans de futur, previ-
sions del què passarà i en general de l’anàlisi
no només orientat al que esperem que passi,
sinó també del que pot passar en el pitjor
dels casos, són les eines més eficaces per
obtenir suport financer de les entitats.
Respecte als serveis que un empresari no pot
deixar de banda diria que passen per l’accés
directe a mercat de capital en totes les seves
variants, des de sortides a borsa fins a obtenir
finançament de capital risc; doncs la tempesta
financera, la manca de liquiditat i l’enduriment
de la regulació per part de Basilea (fins i tot
més que a d’altres països per iniciativa del
Banc d’Espanya), porta com a conseqüèn-
cia una accentuació de la desintermediació.
També crec importat no descuidar els fons
públics, particularment per poder dur a
terme polítiques d’innovació i transforma-
ció de l’empresa, dos temes crucials per re-
posicionar-se després de la crisi.

En el nostre país hi ha cultura de l’a-
nàlisi de riscos o és potser una assig-
natura pendent?
Més que pendent és una assignatura suspesa. 
La meva empresa, AIS, està aplicant mèto-

Entrevista a Ramon Trias
Ramon Trias fundador i president d’AIS Aplicaciones Inteligencia Artif. SA, empresa de referència en el sector financer a
nivell internacional, ha rebut la distinció d’Economista d’Empresa de l’any 2010. Amb aquest premi, el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, ha volgut reconèixer la tasca d’un economista dels nous sectors tecnològics que ha demostrat al llarg
de tota la seva carrera un important esperit emprenedor i innovador. En aquesta entrevista Ramon Trias ens dóna la seva
visió de la situació econòmica actual.

Gent de casa

“La tasca del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
és exemplar per la formació, la connexió entre 
els seus membres i el nivell de participació”
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des d’anàlisi de riscos molt realistes i afi-
nats des de fa més de 20 anys, quan van
començar a generalitzar-se en gairebé totes
les entitats financeres. Basilea II ha reforçat
molt la necessitat d’aquest anàlisi de riscos
a totes les fonts de risc d’una entitat finan-
cera, però la posició de la Direcció de Risc
de moltes entitats ha estat sobrepassada
per una visió poc realista. És a dir, hi ha
eines i les entitats en disposen, però sovint
s’han deixat guiar per una mena de febre
d’or, per fer negoci fàcil i contribuint a la
creació de bombolles econòmiques.
No s’ha fet cas de la cultura del risc i en
molts casos han apostat més per les op-
cions de creixement, de poder i fins i tot
d’objectius amb massa component polític.
Amb aquest panorama, els supervisors no
ho han tingut gens fàcil.

Com veu la situació actual de l'econo-
mia mundial en general i en quin lloc
es troba Catalunya?
Ens trobem en una mutació històrica. La
crisi és potser l’episodi més sagnant, però
hi ha d’altres conseqüències com el canvi
en els centres de poder i del pes específic
de l’activitat econòmica. Això provoca una
percepció del risc en els mercats molt exa-
gerada pel que passarà o pel que s’espera
que passi en realitat.
Com en tot canvi, aquí hi haurà guanya-
dors i perdedors. Els guanyadors: les eco-
nomies emergents com Xina i alguns
països de Llatinoamèrica. Els perdedors: els
països que han viscut amb un miratge de
creixement com Espanya i Irlanda.
A Catalunya, no ens enganyem, hem viscut
en aquest miratge patint una manca d’in-
versions, una deslocalització i una concen-
tració de l’activitat productiva cap a la
construcció; tot i que retrobar l’esperit em-
prenedor, la identificació de les oportuni-
tats de negoci real i de portar aquest
negoci endavant són les nostres principals
cartes per sortir de la crisi.

És optimista de cara al futur?
Crec que el gran problema és que no s’ha
entès el que ha passat. Al 1920, Hayek deia
que una taxa d’interès per sota del nivell
d’equilibri de mercat genera liquiditat per
sobre del seu equilibri, un excedent que
s’aplica en inversions especulatives d’alt
rendiment i molt risc, és a dir, la bombolla
està servida. 
Actualment, no s’estan prenent les mesu-
res per evitar la generació de noves bom-
bolles. La política monetària del BCE està
molt influenciada pel que passa a Alema-
nya i en menor mesura a França, si més no
en situació d’estabilitat. Així, qui frenarà el
naixement d’una nova bombolla? És sufi-

cient l’augment de capital requerit als
bancs? Quines eines té Catalunya per evi-
tar entrar en un joc que ens ha perjudicat
tant com la bombolla immobiliària.Malgrat
tot això, sí, sóc optimista de cara al futur.

Per a vostè, que és un expert coneixe-
dor del panorama econòmic mundial,
quines són les economies o els mercats
emergents amb millors perspectives?.
I els sectors?
No crec que desvetlli res si dic que són la
Xina, India i Brasil. A nivell de sectors,
aposto pels lligats a Internet, el cloud com-
puting, per aquells que deia que conver-
teixen la informació en beneficis i per

l’anomenat Internet of Things (IoT). També
per nanotecnologia, biotecnologia i el re-
latiu a estalvi energètic (cogeneració, ener-
gies alternatives). De fet, si tingués diners
invertiria en la recerca de bateries que és el
gran coll d’ampolla i una solució més que
necessària en una societat tant tecnificada.

El sistema financer espanyol es troba
actualment en un moment molt delicat.
Com creu que pot afectar tota la situa-
ció amb la que ens trobem actualment
de cara a la recuperació econòmica.
Creu que serà finalment necessari el
rescat de l’economia espanyola?
Una cosa és el sector financer, l’altra algu-
nes entitats del sector financer i una altra
l’economia espanyola. Cal dir que una part
del sector financer és molt saludable, molt
competitiva i treu i traurà beneficis. Tenim
exemples d’entitats que estan en altres pa-
ïsos i tenen molts beneficis. També d’altres,
entre elles caixes, que han mantingut la
prudència i sang freda per no sucumbir a
la bombolla.
El que sí que és greu és el possible esca-
nyament de moltes empreses, particular-
ment pimes, per no beneficiar-se d’un crèdit

al qual potser s’hi han acostumat massa in-
conscientment. Tal com he sentit a dir a Sal-
vador Alemany, al nostre país li falta equity.
La manca de liquiditat al sector financer
afecta la capacitat de retornar els seus pro-
pis crèdits i perjudica al teixit empresarial.
Cal que les entitats recuperin la seva sol-
vència i tinguin un capital que traslladin a la
societat a través de nous préstecs.
Sobre si caldrà rescatar a Espanya, no ho
crec, perquè en l’hipotètic cas que passés
arrossegaria moltíssim a la resta d’Europa.
L’economia espanyola serà més bona o
més dolenta, però és gran i això ens pro-
tegeix. No obstant, la histèria en els mer-
cats fa que sigui tot molt imprevisible. 

Què opina de la tasca que realitza el
Col·legi d’Economistes de Catalunya?
És exemplar en tots sentits, des de la for-
mació continuada en mantenir la flama de
connexió entre els seus membres i el ni-
vell de participació, com diu el degà Joan
Casas “és de tots”. Penso que una de les
principals característiques és la sensibilitat
d’avançar-se a les necessitats del col·lectiu
i donar-hi solucions.

Què li va semblar el seu reconeixement
com a Economista d’Empresa de l’any
2010.
Les motivacions que m’han mogut al llarg
de la meva carrera no han esta l’última
línia del balanç, ni la visió del negoci a
curt termini. Ser empresari és dur perquè
lluites contra un futur incert, i pot passar
que el camí de roses es torni d’espines.
Actes com aquest són una recompensa i
ens serveixen per aprendre quin és el nos-
tre paper al front de batalla, un paper del
que depèn en gran mesura el benestar del
nostre país.

Montse Carlas
Departament de Comunicació del CEC

Gent de casa

“No desvelo res si dic que els països emergents
són la Xina, India i Brasil. A nivell de sectors,
aposto pels lligats a Internet, el cloud computing,
per aquells que converteixen la informació en
beneficis i per l’anomenat Internet of Things (IoT).
També per la nanotecnologia, la biotecnologia
i el relatiu a l’estalvi energètic”
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Nota del CEC sobre la proposta de reforma de sistema financer

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
considera precipitada i poc consensuada 
amb el sector la reforma del sistema financer
Barcelona, 27 de gener de 2011

La present nota inclou els punts bàsics de la posició de la Junta de Govern del Col·legi

d’Economistes de Catalunya vers el pla presentat pel Govern de l’Estat encaminat a

enfortir i reformar el sistema financer espanyol.

Resulta sorprenent la prevista modificació de l’actual marc normatiu que preveu la LORCA (Reial Decret-
llei 11/2010, de 9 de juliol, d’òrgans de govern i altres aspectes del règim jurídic de les Caixes d’Estalvi)
a partir del qual la majoria de les caixes d’estalvi han plantejat les seves reformes i els seus processos de
reestructuració, precisament quan, tot just, aquests s’han iniciat i s’estan portant a terme.
Aquests processos han afectat a la totalitat de les caixes d’estalvi catalanes.

Basilea III i les obligacions que imposa a les entitats de dipòsit i crèdit (que a la seva vegada inspiren la
prevista modificació del marc financer) està previst que entrin en funcionament gradualment a partir del
2015. La xifra prevista de reforçament amb fons públics per a les entitats necessitades de capitals, un
màxim 20.000 milions d‘euros, no fa pensar que la desconfiança dels mercats tingui el seu origen, bàsi-
cament, en les caixes. No sembla, per tant, imprescindible avançar o endurir l’aplicació dels principis de
Basilea III amb la finalitat de millorar l’estat i la imatge del sistema de caixes.

L’actual marc normatiu (LORCA) contempla mecanismes per dur a terme el procés de reestructuració fi-
nancera i capitalització. Aquests mecanismes, en concret les quotes participatives amb drets econòmics i de
vot, no han tingut ocasió de desenvolupar-se. Un entorn d’estigmatització de les caixes no ho afavoreix.

La formulació de propostes indiscriminades per al conjunt del sector no sembla la postura més adequada
quan coexisteixen situacions i processos molt diversos i en estat molt diferent de desenvolupament. En
aquest sentit considerem necessari reclamar a les entitats la màxima transparència.

Cal evitar que es produeixi una pèrdua de cabal financer que al llarg de tantes dècades han acumulat
les caixes catalanes. La desaparició a Catalunya d’un model que ha funcionat durant molts anys i que ha
servit eficientment al finançament de famílies, empreses i projectes col·lectius i que ha desenvolupat una
impressionant obra social, obliga a una reflexió col·lectiva més serena. El manteniment de centres de de-
cisió en un sector estratègic com el financer ho fa imprescindible.

1

2

3
4
5
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INTROIT

No m’estendré en els múltiples diagnòstics
de la crisi financera que afecta tot el sis-
tema financer, ni a les falles de mercat o a
les males pràctiques quant a l’avaluació i
gestió de riscos de la major part dels
agents financers i a una clara passivitat del
supervisor pel que fa a la regulació pru-
dencial, tot i que malgrat la llei d’autono-
mia de 1994, quant a regulació i supervisió
de les entitats de crèdit està sotmès no
només a les lleis, sino també a les dispo-
sicions emanades pel govern. 

El regulador no va fer res per limitar la pro-
activitat creditícia, en particular pel que fa a
la inversió immobiliària, especialment a l’ad-
quisició de sòl i de finançament del crèdit
promotor i a la construcció. Tampoc es feu
res per limitar l’allargament sense límit dels
anys d’amortització dels préstecs hipoteca-
ris que permeté l’encariment astronòmic
dels actius immobiliaris, ni per limitar el ni-
vell d’endeutament dels adquirents o per
disminuir la relació entre préstec i valor de
l’immoble [Loan to Value, LTV] i, sobretot,
respectar-lo. Ni tampoc establint una legis-
lació més severa sobre les pràctiques de les
societats de taxació i els seus lligams amb
les entitats creditícies. Com es diu: “un bon
banquer central és el que retira el beure
quan la festa s’anima massa” o com els ge-
nets que han de saber frenar el cavall quan
es desboca. Sorprèn la manca d’asimetria
del regulador, tan laxa durant tot el període
d’expansió i tan sectorialment intervencio-
nista durant l’època de crisi.

L’abundància de liquiditat a nivell mundial
i, en particular, dels països centrals de la
zona euro, va fer que aquesta ingent
quantitat de diner barat –afavorida per la
pràctica excessiva ‘d’originar per a distri-
buir’– va propiciar un endeutament des-
comunal de les entitats creditícies en
relació al seu volum de dipòsits i una ex-
cessiva concentració del negoci creditici
en el sector immobiliari. Només les caixes
d’estalvi tenen venciments d’emissions per
303.038 milions d’euros –si be els seus ac-
tius líquids cobreixen, en general, folga-
dament els tres propers anys–, i els bancs
una quantitat similar. De res serviren les

advertències que Jaime Caruana, governa-
dor del 2000 al 2006, va fer en el seu pri-
mer parlament davant les caixes d’estalvi,
el 18 d’abril del 2001 –quan l’economia ja
es venia escalfant des del 1995– i els va
advertir dels riscos que estaven contraent
i els va demanar: que no abusessin de les
inversions industrials (per ser estranyes a
la naturalesa de les caixes); que reduïssin
l’emissió d’accions preferents (com a font
de liquiditat i de capitalització, encara el
2009 n’han emès, entre bancs i caixes,
12.389 milions d’euros, un 40% vuit bancs
i el 60% entre 16 caixes); que controlessin
l’expansió del crèdit, i que professionalitzes-

sin els consells d’administració. I la implan-
tació el 2000 de les provisions anticícliques
per l’exdirector general de regulació Rai-
mundo Poveda –que acumulà un coixí
d’uns 40.000 milions– va suposar un agre
enfrontament sobretot amb els grans
bancs perquè deien que les provisions, en
disminuir els seus beneficis, perjudicaven
les seves cotitzacions front els seus com-
petidors internacionals. 

En definitiva, deficiències i excessos. Tot
plegat va portar a que si el 1998 el volum
de crèdits de bancs i caixes era equivalent
al dels dipòsits, vuit anys més tard, el 2006,
els crèdits eren un 50% superiors als dipò-
sits. I els préstecs a promotors, van passar
de representar el 2000 el 12% del PIB al
29% el 2005. I cal afegir que aquest excés
d’endeutament del sistema per finançar la
desbordant activitat creditícia es va fer, so-
bretot, amb estalvi exterior, la qual cosa ha
afegit una vulnerabilitat enorme a l’econo-
mia i es troba en el rerefons de tot aquest
enrenou amb les caixes. 

REMEMBRANÇA, EVOLUCIÓ, 
REGULACIÓ I TRANSFORMACIÓ 
DE LES CAIXES D’ESTALVI

El concepte de caixa d’estalvis no apareix
a Europa fins la segona meitat del s. XVIII,
concretament a Gran Bretanya, fundat en
la filosofia utilitarista del pensament de Je-
remy Bentham que considera les caixes
d’estalvi com l’instrument més innovador
en relació a la previsió social i de millora
de les condicions de vida de les classes tre-
balladores, mitjançant la remuneració de
l’estalvi, la qual cosa proporcionava un ni-
vell de seguretat econòmica superior.
Les caixes neixen com a entitats fonamen-
talment benèfiques, es consoliden com a
entitats sobretot socials, la seva expansió
la fan com a entitats bàsicament financeres,
tot i conservant en petita mesura (cada cop
menys) les seves característiques fundacionals
i amb una aproximació cada vegada més in-
tensa al funcionament del mercat amb la cor-
responent lliure competència entre entitats.

L’evolució de les caixes d’estalvi al nostre
país i a Espanya passa per diferents etapes:
– Etapa de creació durant el segle XIX,
amb diferents disposicions legislatives i a
Catalunya apareixen les primeres caixes
d’estalvi: Caixa de Barcelona, 1844; Caixa
Sabadell, 1859; Caixa Mataró, 1863; Caixa
Manresa, 1865; Caixa Terrassa, 1877;
Caixa de Lleida, 1880; Caixa Manlleu,
1896, i Caixa de Pensions, 1904. 
– Etapa de consolidació que es pot situar
fins a la primera meitat del s. XX, amb la
creació de l’Estatut General de l’Estalvi
Popular el 1929 i l’Estatut de les Caixes
Generals d’Estalvi Popular de 1933. 
– Etapa d’equiparació operativa amb els
bancs des dels anys seixanta fins ben en-
trats els anys vuitanta. La Llei de Bases
d’Ordenació del Crèdit i de la Banca el
1962 va plantejar la reorganització de les
caixes. La Llei de 1971 sobre Organitza-
ció i Règim del Crèdit Oficial va suprimir
l’IICA i va transferir les seves funcions al
Banc d’Espanya. El 1975 s’estableix la lli-
bertat d’expansió de les caixes en l’àmbit

Actualitat Econòmica

De caixes a bancs: ‘volis nolis’

Amb el FROB com a prolegomen i amb 
el RD-llei 2/2011, de 18 de febrer, potser
com a epíleg, les caixes d’estalvi passaran 
de ser marca registrada a marca blanca 
i no seran mai més el que foren
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provincial i es regula la creació de noves
caixes i s’exigeixen majors dotacions a
reserves. El 1977 es produí un canvi
transcendental amb la completa equipa-
ració operativa de les caixes amb la
banca i la reforma dels seus òrgans de
govern: Assemblea General, òrgan so-
birà; Consell d’Administració, òrgan de
gestió; Comissió d’Obres Socials, i Co-
missió de Control. El 1979 es concedeix
a les caixes llibertat d’expansió a l’àmbit
regional. El 1985 s’eleva al 50% com a
mínim el percentatge del benefici net
que les caixes han de destinar a reserves
obligatòries. 
– Etapa d’expansió, de concentracions i
d’adaptació al mercat únic, que va des
del 1985 fins el 2009. El 1985, la LORCA
(Llei d’Òrgans Rectors de les Caixes) mo-
difica substancialment la normativa de
1977, tot augmentant la presencia pública
als òrgans de governs, autoritza les pre-
sidències exe-cutives i suprimeix la Co-
missió d’Obres Socials. El 1982 es crea el
Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) de
les caixes i de les cooperatives de crèdit.
El 1988 la llei sobre disciplina i interven-
ció de les entitats de crèdit introdueix les
quotes participatives sense drets polítics.
El desembre de 1988 es liberalitza total-
ment l’expansió territorial de les caixes.
El 1990 es prohibeix la rea-lització directa
d’operacions d’assegurança. Entre 1986 i
1995 es regulen i controlen els recursos
propis, s’estableix la supervisió en base
consolidada de les entitats financeres i es
transposen les directives comunitàries
d’adaptació al mercat únic i al passaport
comunitari. A final de 1999 una circular
del Banc d’Espanya sobre normes comp-
tables i models d’estats financers, crea el
fons per a la cobertura estadística o anti-
cíclica d’insolvències. El 2002 la Llei Fi-
nancera de mesures de reforma del
sistema financer fixa un límit màxim del
50% a la representació pública en els òr-
gans de govern de les caixes de fundació
pública i del 25% a les de fundació pri-
vada, estableix la irrevocabilitat del no-
menament dels consellers, limita els
mandats i formula una nova regulació de
les quotes participatives, que s’acaba de
desenvolupar amb un RD de 2004. La re-
gulació de la solvència derivada de l’a-
dopció del Nou Acord de Capitals
(Basilea II) per part de la Unió Europea,
es fa amb normes entre 2007 i 2008 que
transposen allò disposat a les directives
comunitàries de 2006, i que tenen per
objecte assegurar que les entitats de crè-
dit operen amb els recursos propis sufi-
cients per poder assumir els riscos
derivats de la seva activitat. 

– Etapa de reestructuració, reforma i recon-
versió: 2009-2012.La Comissió Europea el
15 de gener de 2009 fa una Comunicació
sobre recapitalització (2009/C 10/03) en
la que estableix els ‘principis rectors dels
diferents tipus de recapitalització’ d’insti-
tucions financeres per tal de restaurar
l’estabilitat financera, garantir la conces-
sió de préstecs a l’economia i abordar el
risc sistèmic de possible insolvència, i
fixa els preus del capital i els indicadors
per a l’avaluació del perfil de risc d’una
entitat, tot distingint entre entitats essen-
cialment sòlides i eficaces i entitats en di-
ficultats i menys eficaces. 

El 26 de juny, el govern espanyol publica el
RD-llei 9/2009 pel qual es crea el FROB
(Fons de Reestructuració Ordenada Banca-
ria), que només ha implicat a caixes, i que,
desviant-se de la Comunicació sobre recapi-
talització, forçà les caixes a processos d’inte-
gració per la via de fusions i, per tant, de
reducció del nombre de caixes, de xarxa d’o-
ficines, empleats i negoci. El govern espa-
nyol, el 28 de gener de 2010, notificà a la
Comissió Europea el pla de recapitalització
dirigit a impulsar la reestructuració de les cai-
xes –totes elles considerades fonamental-
ment sòlides d’acord amb la remuneració
fixada pels títols subscrits pel FROB–, amb
indicació dels plans d’integració. És curiós
que el propi Banc d’Espanya quan publica
una Nota Informativa sobre els resultats del
FROB, la titula: ‘La reestructuració de les Cai-
xes d’Estalvi a España’, situació a 29 de juny
de 2010, i manifesta que s’ha pràcticament
conclòs el mapa de fusions i d’integracions. 
El resultat del FROB.0 ha estat: de les 45
caixes existents 40, que representen el 94%
del actius, s’han reestructurat i només 5 es
mantenen plenament independents (Iber-
caja, Unicaja, Vital, Ontinyent i Pollença).
Dels 12 processos, 7 van sol·licitar ajudes
del FROB per 11.166 milions d’euros i van
participar 26 caixes, i els altres 6 processos
s’han fet sense ajudes i han participat 12
caixes. Només han estat intervingudes dues
caixes (Caja Castilla la Mancha i CajaSur,
que representen en conjunt el 3,4% dels ac-
tius i que ja han estat adquirides). S’han fu-
sionat 17 caixes, reduint-se a 7, i s’han
integrat 23 caixes en SIPs (Sistema Institu-
cional de Protecció) donant lloc a 5 SIPs.
El RD-llei 11/2010, de 9 de juliol i convali-
dat pel Congrés dels Diputats el 21 de ju-
liol aprovà la nova LORCA que, en la seva
exposició de motius, manifesta que l’ob-
jectiu és doble: facilitar la capitalització,
mitjançant les quotes participatives, a les
que s’atribueixen drets de vot proporcio-
nals al seu percentatge sobre el patrimoni,
i impulsar la professionalització dels òrgans

de govern amb línia amb les altres entitats
de crèdit. D’altra banda, també introdueix
que la caixa traspassi tot el seu negoci a
un banc del qual controli almenys un 50%
del seu capital. I una segona opció és que
la caixa es transformi en una fundació que
gestioni l’obra social i que aporti tot el seu
negoci a un banc. De passada obliga a que
els SIP constitueixin un banc. La Diputació
permanent del Parlament de Catalunya
aprovà, el 3 d’agost, el Decret-llei 5/2010
que adapta la llei catalana de caixes a la
nova LORCA.

NOU MAPA DE CAIXES A CATALUNYA

Les 10 caixes catalanes han quedat inte-
grades en cinc grups, dels quals només tres
–que aglutinen 8 de les 10 caixes- mante-
nen el centre de decisió a Catalunya, per-
què Caixa Penedès i Caixa Laietana s’ha
integrat en SIPs domiciliats fora del país.

Quadre 1: Nou mapa de caixes catalanes

El sistema de caixes a Catalunya fins ara ha
estat predominant en el sistema financer.
Pensem que el 69% dels dipòsits a Catalunya
estaven confiats a les caixes i més del 57%
del crèdit, mentre que al conjunt d’Espanya
aquests percentatges es redueixen al 48% i al
47%, respectivament. Calia estar amatents a
l’esdevenir de les 10 caixes catalanes que re-

Actualitat Econòmica

Milions d’euros Actius % Procés

La Caixa 289.596 Fusió
La Caixa 282.034 97%
Caixa Girona 7.562 3%

Catalunya Caixa 81.873 Fusió
Caixa Catalunya 64.106 78%
Caixa Tarragona 10.801 13%
Caixa Manresa 6.966 9%

Unnim 28.714 Fusió
Caixa Sabadell 13.205 46%
Caixa Terrassa 12.842 45%
Caixa Manlleu 2.667 9%

Mare Nostrum 72.121 SIP
Caixa Penedés 23.087 32%
Sa Nostra 14.005 19%
Caja Granada 13.450 19%

BFA (Bankia) 347.528 SIP
Caja Madrid 199.107 57%
Bancaja 112.453 32%
Caja Insular 9.641 3%
Caixa Laietana 9.525 3%
Caja Segovia 6.062 2%
Caja de Ávila 6.885 2%
Caja La Rioja 3.855 1%

Total caixes catalanes 432.795
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s’ha de considerar el mínim entre el cost
amortitzat menys les provisions específi-
ques i, en tot cas, un mínim del 10%; i el
valor de taxació menys els costos de
venda, amb un mínim del 10%. Si l’immo-
ble es manté en el balanç 1 any, la cober-
tura exigida augmenta al 20%, i si són 2
anys, al 30%.

Però la ‘camisa de força’ de la bancaritza-
ció de les caixes no para d’estrènyer i el
Consell de Ministres de 18 de febrer de
2011 aprova el RD-llei 2/2011 amb l’ob-
jectiu de reforçar la solvència i afavorir la
canalització del crèdit cap a l’economia
real [sic]. S’augmenten les exigències del
capital principal (de més qualitat) més
enllà del que pretén Basilea III un cop
completat el calendari d’implantació (el
capital ordinari o ‘common equity’ Basilea
l’estableix en un 3,5% el 2013, un 4% el
2014 i, finalment, en un 4,5% a partir de
2015) i, en canvi, el RD-llei el fixa ara en
un 8% i encara fa una discriminació nega-
tiva per a les caixes, que no s’hagin trans-
format en bancs i no tinguin col·locat
almenys un 20% de les accions a tercers o
bé depenguin de finançament majorista en
més d’un 20%, aleshores el coeficient de
solvència augmenta fins al 10%. 

Aquests requeriments van entrar en vigor
el 10 de març, una vegada el Banc d’Es-
panya va comunicar a cada entitat la seva
situació de solvència, havent-n’hi 12 que
no arribaven al mínim exigir. De les 12 en-
titats, 4 són bancs i 8 són caixes, perquè
totes les 60 cooperatives de crèdit assolei-
xen el 8% mínim exigit, a diferència del
10% a les caixes. 

El calendari establert donava 15 dies a les 12
entitats per presentar al regulador l’estratè-
gia i el calendari de recapitalització, i 30 dies
si necessiten l’ajuda del FROB, la qual cosa
els obliga a transformar-se en banc en un
termini de 3 mesos. El pla de recapitalitza-
ció ha d’haver-se completat a final de se-
tembre de 2011, que podrà prorrogar-se de
forma excepcional fins el primer trimestre
de 2012 si l’entitat fa una OPV.

El mes d’abril la banca europea, de la mà
de la nova Autoritat Bancària Europea,
s’enfrontarà a una nova prova de solvència
(stress test), que es farà pública probable-
ment el juny, i tot i que es faran supòsits
d’escenaris força adversos, a més de l’es-
cenari base, el coeficient de solvència
mínim exigit serà probablement només del
5% del capital principal o ordinari, tot i que
encara no hi ha acord en la definició ni
tampoc en el coeficient a exigir. 

presenten una quota de mercat de més d’un
terç de les caixes espanyoles i del 14,5% del
total de bancs i caixes a Espanya (Quadre 2).

Quadre 2: Quota de mercat actual 
de les caixes catalanes

ESCURÇAMENT DEL CALENDARI 
DE PROVISIONS 

Complementàriament al procés de trans-
formació de les caixes, el Banc d’Espanya
per acabar-ho d’adobar va modificar, a par-
tir de l’1 de setembre de 2010, la circular
de provisions accelerant de manera dramà-
tica el calendari de dotacions (Quadre 3). 

Quadre 3: Cobertura de la morositat 
amb garantia hipotecària

Quadre 4: Valor de les garanties a considerar
el mínim entre cost i valor de taxació, i amb
els següents retalls

A més, la circular retalla considerablement
els valors de les garanties hipotecàries
(Quadre 4). També s’endureix el tracta-
ment dels immobles adjudicats o rebuts en
dació, de manera que en el moment inicial

EXPOSICIÓ DE BANCS 
I CAIXES AL SECTOR IMMOBILIARI

No és fins a finals de febrer de 2011 que les
entitats de crèdit declaren al Banc d’Espanya
el detall de la seva exposició immobiliària
potencialment problemàtica i les seves co-
bertures. Passades unes quantes setmanes el
regulador encara no les ha fet públiques, per
això em limito a utilitzar dades del Boletín
Estadístico del Banc d’Espanya per analitzar
la situació comparada del sector (Quadre 5).
Bancs i Caixes tenen un volum d’inversió
creditícia i de dubtosos molt similar. El risc
contret en el sector de la construcció i pro-
moció immobiliària és de 405.000 milions,
dels quals el 55% correspon a les caixes
(42.000 milions més que els bancs), però
amb una ratio de morositat molt similar:
13,5%. La construcció i promoció immobi-
liària representa un percentatge també si-
milar de la inversió creditícia, tant en els
bancs (22%) com en les caixes (26%). El
percentatge de cobertura específica dels
crèdits dubtosos és també molt semblant
entre bancs (40%) i caixes (37%), i, en
canvi, la provisió total del crèdits dubtosos,
inclosa la genèrica, és força superior a les
caixes (76%) envers els bancs (57%).
És cert, però que l’exposició del conjunt del
sistema financer al sector de la construcció
i la promoció immobiliària és molt hetero-
gènia entre entitats, ja siguin bancs o caixes,
de manera que la quota d’exposició d’a-
quest sector sobre el total de crèdit conce-
dit oscil·la molt (entre un 6% i un 50%). La
ratio de dubtosos també varia molt, entre
un 2,3% i un 28%. I és que les entitats de
crèdit no han mantingut una mateixa estra-
tègia d’expansió del negoci, ni tampoc ho
han fet amb la mateixa intensitat. Per tant,
no existeix un problema generalitzat secto-
rial. Per això el tractament indiscriminat del
sector de caixes ha estat una simplificació
errònia. Calia un tractament individualitzat,
ja fossin caixes o bancs i sempre tenint en
compte la dimensió del problema, la rela-
tiva, però també, sobretot, l’absoluta.

SOLVÈNCIA DE LES ENTITATS 
DE CRÈDIT: DE CAIXES A BANCS

El 10 de març de 2011 el Banc d’Espanya
publicava una nota informativa sobre la si-
tuació individual de bancs, caixes i coope-
ratives de crèdit de cara al compliment del
RD-llei sobre recapitalització d’entitats. Dels
38 bancs, quatre (dos espanyols i dos filials
d’estrangers) requereixen, en conjunt, 1.075
milions per complir amb el 8% de coeficient
de solvència exigit. De les 17 caixes resul-
tants dels processos de reestructuració, vuit
caixes han d’augmentar el seu capital prin-

Actualitat Econòmica

Fins agost 2010    %   A partir 1 setembre 2010

> 3 anys i < 4 25 < 6 mesos

> 4 anys i < 5 50 > 6 meses i < 9

> 5 anys i < 6 75 > 9 meses i < 12

> 6 anys 50 > 12 meses

Tractament de les garanties % de retall

Residència habitual del prestatari 20

Finques rústiques, oficines, naus i locals 30

Altres habitatges acabats 
(promocions immobiliàries) 40

Parcel·les i solars urbanitzables
(promocions immobiliàries) 50

Caixes Bancs 
+ caixesEn %

Catalanes Espanya Espanya

Total 
actius 432.795 1.285.455 2.993.295

La Caixa 289.596 67% 22,5% 9,7%

Catalunya 
Caixa 81.873 19% 6,4% 2,7%

Unnim 28.714 7% 2,2% 1,0%
C. Penedés 23.087 5% 1,8% 0,8%
C. Laietana 9.525 2% 0,7% 0,3%

Quota total 100% 33,7% 14,5%
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Bancs i caixes 170.274 2.993.295 1.685.488 618.325 98.180 405.018 55.214 37.938 27.257 65.195

Bancs 104.710 1.707.840 837.140 255.727 48.775 181.356 24.934 19.629 8.194 27.823

Caixes 65.564 1.285.455 848.348 362.598 49.405 223.662 30.280 18.309 19.063 37.372

Caixes/Bancs i Caixes 38,5% 42,9% 50,3% 58,6% 50,3% 55,2% 54,8% 48,3% 69,9% 57,3%

Diferència: Caixes i bancs – 39.146 – 422.385 11.208 106.871 630 42.306 5.346 – 1.320 10.869 9.549

Quadre 5: Bancs i caixes, principals indicadors de risc

Situació
a desembre de 2010
(en milions d’euros)

Capital
principal Actiu

Credit

Credit (altres sectors residents) Construc. i immobiliari Crèdits: provisions i cobertura

Del qual:
garantia

hipotecària

Crèdit
dubtós

Construcció
i immobiliari Dubtós Específi-

ques Genériques Total
provisions

Bancs i caixes 5,7% 56% 37% 5,83% 24% 13,6% 39% 0,91% 66%

Bancs 6,1% 49% 31% 5,83% 22% 13,7% 40% 0,48% 57%

Caixes 5,1% 66% 43% 5,82% 26% 13,5% 37% 1,48% 76%

Ratis Patrimoni
actiu

Inversió
crediticia
actiu

Garantia
hipotecària
crèdit

Coeficient
de 

morositat
del crèdit

Construcció
i immobiliari
inversió
creditícia

Morositat
construcció

i 
immobiliari

Prov.
especifica
Crèdit
dubtós

Prov.
genèrica
cartera
crèdit

Prov.
total
crèdit
dubtós

cipal en un total de 14.077 milions d’euros
per complir amb el 10% exigit de solvència,
i només 3.881 milions si el coeficient fos del
8%. Les 60 cooperatives de crèdit complei-
xen totes amb el 8% de coeficient exigit.
Tots els vuit grups de caixes que tenen ne-
cessitat de capital addicional per complir
amb el RD-llei de capitalització s’hauran de
convertir en banc –si encara no ho han fet-
tant si fan una OPV com si sol·liciten ajuda
del FROB, ja que la condició per facilitar-
la és traspassar el negoci a un banc en un
termini de només 3 mesos.
Tot plegat fa que de 45 caixes inicials, després
del procés de reestructuració n’hagin quedat
17 i d’aquestes, 12 ja són o seran en breu
bancs, un 84% del capital total de les caixes –
encara que aquests bancs estiguin participats
majoritàriament per una caixa. I aquest procés
de concentració encara no ha finalitzat per-
què el dogal al coll de la recapitalització farà
que hi hagi vendes a altres entitats financeres
i, fins i tot, unions de SIPs amb SIPs.
Les caixes que tenen necessitat de capital
addicional, en les condicions d’urgència ac-
tuals, hauran de malvendre per poder com-
plir amb el coeficient de solvència exi-git. Ja
estan a l’aguait les aus de presa que només
esperen les segones o terceres rebaixes o la
liquidació, per entrar en l’accionariat de la
mà de qui sigui, sense tenir gens en compte
el valor econòmic de la franquícia com a
model d’entitat financera relacional, mino-
rista, de proximitat i social. Les caixes hau-
ran de cedir percentatges molt elevats del
capital per aconseguir capital i alguna es

veurà abocada a convertir-se en Fundació i,
fins i tot comprar alguna caixa pot repre-
sentar activar un crèdit fiscal perquè el valor
de la compra pot ser negatiu (Quadre 6). 

COROL·LARI

S’han barrejat pomes i peres, qüestions con-
junturals amb d’altres de caire més perma-
nent. L’exposició al risc immobiliari, la
capacitat instal·lada i la dimensió han estat la
justificació d’un dràstic procés de fusions
com a via per a la supervivència. I això s’ha
volgut simultanejar-ho amb la reforma dels
òrgans de govern i així capgirar la naturalesa
fundacional de les caixes d’estalvi en favor
de la societat anònima. I s’ha tornat a insistir
en una capitalització –anticipada en el temps
als estàndards internacionals–, pràcticament
només per la via de la sortida a borsa. Tot
aquest aiguabarreig ha anat acompanyat
sempre de la mateixa tornada (‘estribillo’): fa-
cilitar la captació de capital, fer que flueixi el
crèdit, professionalitzar la gestió (despolitit-
zació), permetre un vestit a mida de cadascú,
millorar la solvència, i tot per recuperar la
confiança dels mercats, sense aconseguir-ho.
El FROB pretenia la capitalització i cada cop
es va demostrant insuficient per la manca de
transparència i de confiança en els valors dels
actius, en l’enorme endeutament públic i pri-
vat i en l’alentiment de la nostra economia.
La nova LORCA ha incorporar les quotes par-
ticipatives amb drets polítics (equivalent a les
accions ordinàries) com a via de captació de
capital i tothom ho dóna com una via morta

en base a l’argument fal·laç de que es fa difí-
cil que entenguin què és una caixa a Qatar o
be on sigui, oblidant que les emissions de
preferents i de tota mena d’instruments hí-
brids i de captació de recursos en els mercats
exteriors han estat a la base de la seva ex-
pansió creditícia. Com si la diferència entre el
rating d’una entitat o d’una emissió vingués
per la via de l’estructura de propietat de l’e-
missor enlloc de per la millor o pitjor nota de
la qualificació. Amb el traspàs del negoci a
un banc es pretén professionalitzar més la
gestió i l’administració i resulta que les caixes
que el traspassen reprodueixen al consell
d’administració del banc la composició dels
òrgans de govern de la caixa en qüestió (fun-
dadors i entitats d’interès social, corporacions
locals, sindicats i impositors, com un exemple
de governança), més, és clar, els nous accio-
nistes a mesura que es vagin fent amb el ca-
pital. El pla de reforçament de febrer pretén
una major recapitalització i afavorir la con-
cessió de crèdits, i resulta que la pèrdua de
quota en la captació de recursos i el tanca-
ment d’oficines (entre un 10-25%) i la reduc-
ció de personal (entre un 12-18%) i la
necessitat de reduir els actius per disminuir
les exigències de capital, només fan que con-
traure encara més el crèdit, amb caigudes sig-
nificatives mes rere mes.
S’ha començat la casa per la teulada. S’ha
volgut que les caixes entressin abans d’obrir
la porta. Quants disgustos s’haguessin estal-
viat si enlloc de generar incertesa i descon-
fiança cap a les caixes des de fa gai-rebé tres
anys –la qual cosa les ha fet perdre credibi-

Font: Boletín estadístico, febrer 2011. Banc d’Espanya
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litat i els seus comptes i patrimoni s’han ero-
sionat i la seva obra social comença a llan-
guir– s’hagués donat a conèixer primer, amb
tona mena de detalls, la seva exposició al
sector immobiliari i la seva situació patrimo-
nial i de solvència i el seu pla de negoci, ex-
plicitant en quines entitats es concentren els
principals riscos i quin és el seu futur, i ac-
tuar en conseqüència. Coneguda pública-
ment la situació individual de cada caixa,
hagués calgut elaborar a continuació –mit-
jançant un procés de reflexió obert i trans-
parent i no a corre-cuita– la nova LORCA,

afavorint la seva naturalesa jurídica a aque-
lles caixes que creuen en el seu origen fun-
dacional i que volen mantenir la seva
identificació amb el territori i també volen
preservar la seva actuació financera i social.
I per això calia poder fer agrupacions de cai-
xes, que no fossin forçosament bancs (tal
com ho consagra la legislació europea), que,
aportant el negoci a una entitat mutualista
central, els permetés conservar l’arrelament
al territori. Finalment, i seguint aquesta se-
qüència, s’hagués hagut d’abordar la reduc-
ció de l’excés de capacitat instal·lada

mitjançant un pacte entre tots els sector
d’entitats de crèdit (bancs, caixes i coopera-
tives). És després del pacte (més important
que el de les pensions) quan –coneguda la
situació patrimonial, clarificat el terreny de
joc de la nova LORCA, establerts els dife-
rents models de negoci, quan s’havia d’obrir
la veda de les aliances i de les integracions
com una alternativa perquè el model finan-
cer de caixes es mantingui viable.
Barcelona, 21 de març de 2011

Anton Gasol Magriñà
Economista

Actualitat Econòmica

Quadre 6: De caixes a bancs

Font: BdE i elaboració pròpia.

1. La Caixa+Caixa Girona Fusió CaixaBank 16.083 8 Sí

2. Caja Madrid, Bancaja,
Insular, Laietana, SIP Bankia 4.464 14.125 10 No 2,9 5.775 8 1.792 23% 31% 37% 46%
Ávila, Segovia i Rioja

3. CAM, Cajastur+CCM Banco
Cantabria i SIP Base 1.493 6.582 10 No 1,8 1.447 8 –161 20% 814 611 509 407
Extremadura

4. Navarra, Canarias, Banca
Burgos i Cajasol SIP Cívica 977 3.687 10 No 1,9 847 8 –45 20% 434 325 271 217

5. BBK+CajaSur Fusió No 3.604 10 Sí

6. Murcia, Penedés, Mare
Sa Nostra i Granada Fusió Nostrum 915 3.343 10 No 1,6 637 8 –156 20% 388 291 243 194

7. Catalunya Caixa:
Catalunya, Fusió Sí 1.250 3.148 10 No 3,5 1.718 8 739 49% 65% 78% 97%
Tarragona i Manresa

8. Novacaixagalicia:
Caixanova i Galicia Fusió Sí 1.162 2.851 10 No 4,8 2.622 8 1.533 113% 151% 181% 227%

9. Unicaja i Jaén Fusió No 2.450 10 Sí

10. Ibercaja No No 2.425 8 Sí

11. Caja España de 
Inversiones: Caja Fusió Sí 525 2.062 10 No 1,8 463 8 –48 20% 246 184 154 123
España i Caja Duero

12. Kutxa No No 1.976 10 Sí

13. CAI, Burgos Banco
i Badajoz SIP Caja 3 1.191 8 Sí

14. Unnim: Sabadell,
Terrassa i Manlleu Fusió Sí 380 1.150 10 No 3,3 568 8 227 37% 49% 59% 74%

15. Vital No Sí 810 8 Sí

16. Ontinyent No No 57 8 Sí

17. Pollensa No No 20 8 Sí

Total caixes 17 11.166 66.564 14.077 3.881

Caixes amb Banc 12 11.166 55.032

% del capital principal 84%

Caixes Procés
Creació
d’un
Banc

FROB
Accions
prefe-
rents

Capital
principal

Coeficient
de

solvència
exigit

Compli-
ment

Punts
per

assolir el
coeficient
exigit

Necessitat
de

capital
addicional

Coeficient
si OPV
>20%

del capital

Capital
addicio-
nal

OPV =
20%
Capital

% d’OPV: descompte 
teòric s/ capital principal

40%20% 50% 60%

20% Milions d’euros
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Treballem en grup / Ressenyes d’actes del Col·legi

El passat 9 de febrer es va celebrar a la seu
de Barcelona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya l’acte en el qual ECIF, registre
d’Experts en Comptabilitat i Informació Fi-
nancera pertanyent al Consell General d’E-
conomistes va posar sobre la taula alguns
dels dubtes que sorgeixen en l’aplicació
del dia a dia dels vigents PGC 2007.

Al llarg de l’acte es va posar de manifest la
complexitat i diversitat dels dubtes que
avui dia plantegen els professionals, des-
tacant entre altres, els que fan referència
als instruments financers, a les operacions
vinculades i als que aborden la comptabi-
lització d’operacions específiques sobre
promotores i constructores. 

El president del Consejo General de Cole-
gios de Economistas, Valentí Pich, va obrir
l’acte en representació del degà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan
B.Casas; en la seva intervenció va donar
les gràcies als nombrosos economistes que
es van donar cita en aquest acte com ara
Carlos Puig, president del REVA-CGCEE i
va presentar també als representants dels
altres registres i institucions que van inter-
venir en aquest acte. Per una banda Emilio

Álvarez, president dels Economistes Audi-
tors de Comptes, Secció del REA a Catalu-
nya i Marcos Antón, Director Executiu de
ECIF-CGCEE.

Per la seva banda, Emilio Álvarez va pre-
sentar el ECIF-CGCEE, que amb tres anys
de vida compta ja amb més de 2.000 as-
sociats i que té entre els seus principals
objectius ser un registre al servei dels eco-
nomistes en matèria comptable i d’infor-
mació financera. Així mateix, va mostrar la
relació de membres que conformen el
Consell Directiu, Consell Tècnic i Consell
Consultiu, formant part d’aquest últim re-
coneguts professionals d’indiscutible pres-
tigi com el president i expresidents de
l’ICAC; els presidents de l’AECA i ASEPUC,
així com amb un representant de la CNMV,
catedràtics, i altres professionals econo-
mistes vinculats directament amb la comp-
tabilitat i la informació financera.

Per la seva banda, Marcos Antón, va apro-
fundir també en les diverses activitats que
aquest registre d’experts comptables duu a
terme en el dia a dia. Per una banda hem
de destacar el servei de resposta a les con-
sultes d’economistes professionals en ser-

veis d’auditoria, fiscalitat i en matèria
comptable. En aquest registre hi segueixen
arribant dubtes que plantegen aquests pro-
fessionals en l’aplicació del dia a dia dels
vigents PGC 2007, els quals trasllada a un
grup d’economistes professionals que
donen resposta el més aviat possible. Fruit
d’aquestes consultes, l’ECIF ha llançat al
mercat el llibre “Resposta a 250 preguntes
de professionals davant el PGC 2007”, edi-
tat per ECIF/CGCEE i que mostra de forma
clara aquests dubtes classificats per àrees
(més informació sobre aquest llibre i de
com pot adquirir-se a www.ecif.eu).

Un altre dels serveis que podem destacar
d’aquest registre és el seu Butlletí ECIF, el
qual s’envia de forma trimestral als asso-
ciats i que s’ofereix en format digital, sent
el propòsit del mateix facilitar informació
diversa vinculada a l’economia general,
economia financera, finances, comptabilitat
i en definitiva a la informació financera,
permetent l’accés a la mateixa de forma
fàcil i còmoda. Aquest es realitza sobre la
base de links la qual cosa permet accedir
ràpidament a tots els seus continguts, ofe-
rint també la possibilitat de descarregar-ho
en un arxiu pdf. 

A més l’ECIF-CGCEE envia informació de
forma periòdica als seus associats via email
a través dels seus “Informa ECIF” i elabora
de forma regular documents i llibres.

Els requisits per poder associar-se en
aquest registre són pertànyer a algun dels
Col·legis d’Economistes existents i compli-
mentar una fitxa d’inscripció, sent la quota
anual prevista per aquest any de 25 w pels
economistes que pertanyen a algun altre
registre del CGCEE i de 50 w per a la resta
de col·legiats. Més informació sobre el re-
gistre a www.ecif.edu o a www.econo-
mistas.org/ecif

Marcos Antón
Direcor executiu d’ECIF-CGCEE

Presentació del registre “Experts 
en Comptabilitat i Informació Financera”
(ECIF), del Consell General d’Economistes



Sessió-debat Comissió d’Economia de
la Salut, 24 febrer 2011 

“Diuen que sóc excèntric per dir en públic
que si els hospitals volen estar segurs que
hi ha millora clínica: 1) Han de saber
quins són els seus resultats; 2) Han d’ana-
litzar els seus resultats, per trobar els seus
punts forts i febles; 3) Han de comparar els
seus resultats amb els d’altres hospitals; 4)
Han d’acceptar la publicitat no només
dels seus èxits sinó també dels seus errors”.
(Ernest A. Codman, cirurgià impulsor de
l’avaluació dels resultats, 1917).

“La relació individual metge pacient tendeix
a pensar que no existeix una despesa exces-
siva i que tot el que està mèdicament indicat
i és viable s’ha de fer. Tanmateix les necessi-
tats individuals poden entrar en contradic-
ció amb les necessitats col·lectives. S’han de
considerar els recursos socialment emprats i
si els resultats justifiquen els recursos emprats
o si existeix una assignació més productiva
en termes de salut”. (Vicente Ortún 1987).

Amb aquestes dues cites, es va iniciar el
debat al voltant de la qualitat i l’eficiència
en el món hospitalari. 

En el mercat hi ha diferents sistemes de
gestió de la qualitat, i cada institució tria el
sistema que creu que millor es pot adaptar

a la cultura i a l’estratègia que s’ha plante-
jat com organització.

L’Institut Guttmann, hospital de referència
per al tractament medicoquirúrgic i la re-
habilitació integral de les persones amb
lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o
una altra gran discapacitat d’origen neurolò-
gic, s’ha dotat de dos sistemes de gestió de la
qualitat: un sistema d’acreditació obligatori,
des del 2006, promogut pel Departament
de Salut de la Generalitat, com a requisit per
mantenir la seva adscripció a la Xarxa Hospi-
talària d’Utilització Pública i un sistema basat
en l’adopció dels estàndards internacionals
de la Joint Commission International (JCI),
acreditant-se el 2005 i reacreditat el 2009.

Des de l’experiència, quins són els punts
forts i dèbils d’ambdós models? El model
de la JCI està basat en requeriments espe-
cífics sanitaris, amb uns estàndards més en-
tenedors per als professionals sanitaris i
que avaluen aspectes essencials de la pràc-
tica assistencial. A més posa èmfasi en el
sistema d’avaluació seguint el que a un pa-
cient se li realitza diàriament en el centre
hospitalari i és un model molt exigent en
l’avaluació continuada de l’expertesa dels
professionals: competències, privilegis, ac-
tituds.... Però no focalitza suficientment en
el procés i els resultats, no fa èmfasi en el
paper de l’autoavaluació i requereix d’una

adaptació a les particularitats del Sistema
Nacional de Salut espanyol.

El model d’acreditació catalana inspirat en el
model EFQM, està basat en requeriments lli-
gats al lideratge i orientat als resultats. Entén
l’activitat de l’organització com un conjunt
d’activitats que afegeixen valor a la presta-
ció del servei. Mesura més els resultats i
promou la implicació del personal a través
de l’autoavaluació. Tanmateix no defineix
objectius concrets per als professionals té
una metodologia complexa i sovint de difí-
cil comprensió per al llenguatge sanitari.
Emfatitza excessivament en els papers i no
permet comparar-nos amb ningú, excepte
entre els hospitals de la XHUP, tot i que ac-
tualment ningú coneix els resultats obtin-
guts per cada hospital disminuint els
incentius dels hospitals a comparar-nos amb
els millors i a incentivar-nos a millorar i a
tenir com a exemples als líders del sector.

Ambdós models són per a l’Institut Gutt-
mann complementaris. Les avaluacions pe-
riòdiques l’obliguen constantment a millorar
i a ser més eficient, posant en marxa mesu-
res i corregint mancances lligades a regis-
trar millor l’activitat i els resultats de la
mateixa i poder avaluar-la; a disminuir els
errors de medicació, a tenir menys nafres
per pressió, menys caigudes de pacients, a
introduir el “time out” als quiròfans,... sig-
nant amb la direcció el que poden fer i el
que no, a impulsar un programa multidisci-
plinari d’educació als pacients i a les seves
famílies i a tenir-ho tot protocol·litzat.
Dubtar i qüestionar-se cada dia el que s’està
fent i perquè, fa avançar. Els processos d’a-
creditació poden ser engrescadors, però
com evitar el cansament i que només sigui
un petit grup el que treballa intensament?
Com evitar que determinats col·lectius per-
cebin que sempre són ells els que reben?
Com evitar que l’avaluació externa sigui per-
cebuda com una com crítica? Com evitar la
percepció de tenir dos hospitals: el que fi-
gura en els papers i en els múltiples indica-
dors que s’han de mesurar i l’hospital real
amb els indicadors que realment necessitem?
La resposta es troba fent cas als propis valors
de la institució i que són: proporcionar en
tot moment, les millors assistències medico-
quirúrgica i rehabilitadora especialitzades, de
manera integral, continuada, personalitzada i
amb el més alt nivell humà, científic i tècnic.

Dra. Victòria Amargós
Responsable del Pla de Qualitat i coordinadora

assistencial de l’Institut Guttmann
Dra. Eulàlia Dalmau

Institut Guttmann
economiadelasalut@coleconomistes.com
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El cas de l’Institut Guttmann: 
entre l’acreditació catalana 
i la Joint Commission
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Conferència organitzada per la Comis-
sió d’Organització i sistemes d'Infor-
mació (OSI) el 26 de gener. “EyeOS:
Open Cloud Computing i escriptori web
per l’empresa” a càrrec de Pau García-
Milà, cofundador del projecte EyeOS.

Reducció de costos, possibilitat d’accedir a
tots els arxius i programes des de qualsevol
lloc, senzillesa, compatibilitat amb qualse-
vol dispositiu i navegador, poder integrar
qualsevol aplicació que utilitzi l’empresa,
confidencialitat i privacitat de les dades.
Aquestes són les principals característiques
que qualsevol empresa o administració de-
mana quan es planteja moure els seus ser-
veis cap a una intranet en el núvol, al
Cloud Computing, ara que aquest concepte
està tan de moda i sembla marcar el futur
de la tecnologia i els ordinadors. Això és el
que han detectat des eyeOS, el web Desk-
top líder en el sector de Cloud Computing
de programari lliure, i per això ofereix una
solució que permet al client fer la migració
cap al núvol d’una manera gradual i senzi-
lla, facilitant un canvi que a primera vista
sembla molt complicat i que produeix por
només de pensar-ho.

La idea que hi ha darrere d’eyeOS és la
d’un escriptori web que proporciona a
l’organització una Intranet en forma d’es-
pai de treball col.laboratiu. Sota una apa-
rença d’escriptori la plataforma suporta
tots els serveis que es fan servir en el dia
a dia, com editar documents d’ofimàtica,

per exemple. En aquest sentit hi ha la pos-
sibilitat d’executar des d’eyeOS qualsevol
aplicació local per, d’aquesta manera, se-
guir treballant amb els programes amb els
que el treballador està acostumat, evitant,
amb una transició gradual, les reticències
que apareixen en aquestes situacions. A
més a més s’integra una plataforma de
compartició d’arxius que facilita el com-
partir-los amb els mateixos usuaris d’ey-
eOS mitjançant carpetes o amb gent aliena

El pont cap al núvol

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

a ell simplement enviant un URL, fent el
treball en grup més fàcil que mai. L’accés
multidispositiu, és a dir, poder accedir mit-
jançant qualsevol dispositiu amb un nave-
gador i connexió a Internet fan d’eyeOS
un producte complet i versàtil difícil d’i-
gualar en el mercat.

Parlar d’estalvi en temps de crisi és més im-
portant que mai, i eyeOS porta aquesta pa-
raula de la mà. Els estalvis són en termes
d’escalabilitat, la seva arquitectura permet
muntar una estructura totalment adaptable
a cada moment i a la grandària de l’orga-
nització, ja sigui una PIME, gran corpora-
ció, administració pública o del sector
educatiu, i a nivell de terminals, en treballar
en el núvol, amb només una màquina amb
Internet i un navegador web ja podem tre-
ballar: ens podem oblidar dels requeri-
ments a nivell de maquinari que altres
programaris demanen. La solució perfecta
per decidir-se en aquest 2011 a emprendre
el viatge cap al núvol.

Jordi Collell i Codina
Chief Communication Officer-Eyeos

Col·laboradors de la Comissió 
d’Organització i Sistemes d’Informació



Declaracions informatives i notificacions 
electròniques obligatòries (NEO)
Sessió informativa organitzada per la Seu de Girona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec del Sr. Joan Robleda, cap
de serveis d’informació de l’AEAT de Girona, Sr. Ricard Tetas,
d’informàtica tributària i Sr. Josep M. Rigau, d’informàtica tribu-
tària. Es va impartir a les oficines de l’Agència Tributària.

“Notificacions telemàtiques”

Sessió informativa organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals
conjuntament amb la Delegació d’Hisenda, a càrrec del Sr. Miguel
Ángel Baños López, cap de la Dependència Regional de Gestió Tri-
butària i del Sr. Júlio Vázquez Magán, cap de la Dependència Re-
gional d’Informàtica. La sessió es va celebrar a la Sala d’Actes de la
Delegació d’Hisenda de la Plaça Letamendi. Documentació a dispo-
sició dels interessats a la web del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

“Novetats Tributàries per al 2011”

Sessió temàtica organitzada per la Comissió d’Economistes Asses-
sors Fiscals, a càrrec del Sr. Javier Ragué, soci director del Centro
de Coordinación de Criterios del Area Fiscal de Cuatrecasas, Gon-
çalvez Pereira, SLP.

“El paper dels economistes en la determinació 
de les infraestructures”

Conferència organitzada per la Comissió d’Economistes en Eco-
nomia Territorial i Urbana, a càrrec del Sr. Àlvar Garola, profes-
sor d’Economia del Departament d’Infraestructura del Transport
i Territori de la UPC; director de l’Àrea de Transport de la Fun-
dació UPC i soci del Gabinet d’Estudis Econòmics, consultora es-
pecialitzada en anàlisi territorial.

Reunió del pànnel d’experts de l’IEBE

Reunió per examinar el resultat de l’enquesta corresponent a la
previsió del tancament de l’IBEX-35 a 31 de març de 2011

“EyeOs: Open Cloud Computing i Escriptori Web
per a l’empresa”

Conferència organitzada per la Comissió Organització i Sistemes
d’Informació (OSI), a càrrec del Sr. Jordi Cullell i Llorens Vallès.
Va presentar l’acte el Sr. Josep Maria Gallart, vicepresident de la
Comissió.
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Recull de l’1 de gener al 31 de març.
Conferències i sessions de treball
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“Aspectes legals de la protecció de dades dins 
de l’àmbit dels concursos”

Tertúlia organitzada per el Grup de Treball d'Administradors Con-
cursals i la Comissió d'Economistes en el Tractament de les Crisis
Empresarials, a càrrec de la Sra. Montserrat Navarro, advocada i ad-
ministradora concursal

“Responsabilitat de l’assessor fiscal 
en les operacions concursals”

Sessió temàtica organitzada per la Comissió d’Economistes Assessors
Fiscals conjuntament amb el Grup de Treball d’Economistes Admi-
nistradors Concursal de la Comissió d’Economistes en el Tractament de
les Crisis Empresarials, a càrrec del Sr. Raimon Casanellas, economista.

Avaluació del pla de viabilitat com a complement
de l’auditoria i presentació del llibre “Diagnosis
d’empreses en crisi i avaluació del pla de viabilitat”

Conferència organitzada per la Seu de Tarragona del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, a càrrec del Sr. Josep Mª Viedma, soci
de M&A Fusiones i Adquisiciones SA i professor de la UPC.

La notificació electrònica segons R.D. 1363/2010,
el nou règim d’apoderaments i el registre telemàtic

Sessió informativa organitzada per la Seu de Lleida del Col·legi
d’Economistes de Catalunya conjuntament amb el Col·legi oficial
de Titulars Mercantils i Empresarials de Lleida i el Col·legi de Cen-
sor Jurats de Comptes de Catalunya, delegació de Lleida, amb la
col·laboració de l’Agència Tributària a Lleida.

“Problemàtica dels professionals davant l’aplicació
del PGC 2007”

Conferència organitzada per la Comissió de Comptabilitat con-
juntament amb l’ACCID i l’ECIF a càrrec del Sr. Valentí Pich, pre-
sident del Consell General de Col.legis d’Economistes d’Espanya,
Sr. Emilio Álvarez, president del REA-Catalunya, membre de l’E-
CIF i secretari de la Junta Directiva de l’ACCID i el Sr. Marcos
Antón, director executiu d’ECIF-CGCEE.

“Directrius d’actuació de la Inspecció Tributària 2011”

Conferència-col·loqui organitzada per la Comissió d’Economistes
Assessors Fiscals conjuntament amb la seu del Foment del Tre-
ball Nacional a càrrec del Sr. Juan Cano, director del Departa-
ment d’Inspecció Financera i Tributària de l’AEAT. Va presentar
l’acte el Sr. Valentí Pich, president del Consell General de
Col·legis d’Economistes d’Espanya i la cloenda va anar a càrrec
del Sr. Joan Pujol Segarra, secretari general del Foment de Treball.

2a edició “Notificacions telemàtiques”

Sessió informativa organitzada per la Comissió d’Economistes As-
sessors Fiscals conjuntament amb la Delegació Especial de l’AEAT i
que va tenir lloc a la sala d’actes de la delegació especial de l’AEAT.

“Qüestions generals de la gestió recaptadora 
i els seus responsables”

Sessió temàtica organitzada per la Comissió d’Economistes Asses-
sors Fiscals a càrrec del Sr. Gonzalo García de Castro, cap de la
dependència regional de recaptació de l’AEAT.

El procediment hereditari

Conferència organitzada per la Seu de Girona del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya a càrrec de la Sra. M. Victòria Pérez, notària.

Pàg. 26 Informatiu de l’economista núm. 135



Treballem en grup / Recull

¿Cómo conseguir la mejor reunión y optimizar
sus resultados?

Conferència col·loqui i presentació del llibre, organitzada per
l’Aula d’Economia del Col·legi d’Economistes de Catalunya, a càr-
rec de la Sra. Palmira López- Fresno, economista.

Jornada de portes obertes a la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de Girona

La seu de Girona del CEC va ser present en aquesta Jornada per
donar a conèixer la institució, la professió d’economista i les seves
possibilitats en el mercat laboral.

Els impactes de la RSE en els comptes de Resultats:
Imprescindibles, tolerables o desitjables?

Segona de les sessions internes de discussió i coneixement
(SIDICO) sobre el tema “Aspectes econòmics de la política
de Responsabilitat Social Corporativa” organitzades per la
Comissió d’Economia i Sostenibilitat amb la participació del
Sr. Valentín Alfaya, director general de Qualitat i RSE de FER-
ROVIAL.

Noves tendències en reducció de costos

Conferència organitzada per la Comissió de Comptabilitat junta-
ment amb l’ACCID amb la participació com a ponent del Sr.
Oriol Amat. Va presentar l’acte la Sra. Montserrat Casanovas, 
catedràtica d’Economia Financera i secretària de la Junta de Go-
vern del Col·legi. Documentació a disposició dels interessats a 
la web del Col·legi.

Ajuden els sistemes de gestió de qualitat 
a la millora de l’eficiència hospitalària? 
El cas de l’Institut Guttmann: entre l’Acreditació
Catalana i la Joint Comission

Dinar-col·loqui organitzat per la Comissió d’Economia de la Salut
amb la participació de la Dra. Victòria Amargós, responsable del
Pla de Qualitat i Coordinadora Assistencial de l’Institut Guttmann.
Va ser coordinat i dinamitzat per la Dra. Eulàlia Dalmau de l’Ins-
titut Guttmann.

Visita delegació de parlamentaris de la República
de Crimea

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Sr. Joan B. Casas va
rebre a aquesta delegació que anava acompanyada pels professors
de la Universitat de Barcelona Sr. Germà Bel i Sr. Daniel Albalate.

El present i el futur econòmic i polític de la Unió
Europea

Conferència organitzada per la Comissió d’Economia Internacio-
nal i Unió Europea en la qual es van presentar les memòries de
Jean Monnet al català, amb la participació del Sr. Víctor Pou, pro-
fessor de l’IESE i de la UIC i Conseller de Relacions Exteriors de
la Comissió Europea i Sr. Josep Messa, ex-degà d’ESADE i tra-
ductor de les memòries de Jean Monnet al català. Va moderar
l’acte el Sr. Xavier Ferrer, economista, politòleg i secretari de la Co-
missió d’Economia Internacional i UE del Col·legi.

Optimització fiscal de les retribucions salarials

Sessió temàtica organitzada per la Comissió d’Economistes Asses-
sors Fiscals a càrrec del Sr. Antonio Valdivia, soci de Pricewater-
house. Documentació a disposició dels interessats a la web del
Col·legi.
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Presentació número 62 de la Revista Econòmica
de Catalunya

Organitzada per la Seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya amb la presència del Sr. Domenech Espadalé, president de
la Cambra, Sr. Esteve Gibert, president de la seu territorial de Girona
del CEC, Sr. Joan B. Casas, degà del CEC, Sr. Martí Parellada, di-
rector de la Revista i el Sr. Joan Trullén, coordinador del número.

Presentació del número 62 de la Revista, dedicat 
a “La Catalunya futura: bases per a un nou model
econòmic”

Organitzat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya a càrrec del
Hble. Sr. Francesc Xavier Mena, conseller d'Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya, Il·ltre. Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi
d'Economistes de Catalunya; Sr. Francesc Santacana, coordinador
general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona; Sr. Martí Pare-
llada, director de la Revista Econòmica de Catalunya i Sr. Joan Tru-
llén, coordinador del dossier d'aquest número de la Revista

Una línea de futur: l’economia del temps lliure

Conferència organitzada pel Grup d’Economistes Sèniors a càrrec
del Sr. Salvador Guasch, economista, expert en economia dels in-
tangibles i president de la Comissió dels Intangibles de l’Accid i
del Fòrum de Gestió Integral. Va presentar l’acte el Sr. Josep Vila
Abello, economista, assessor fiscal i president del Grup d’Econo-
mistes Sèniors. Va moderar el Sr. Josep Lluís Masriera, economista
i vicepresident de la Comissió.

Ampliació de Capital del R.C.D. Espanyol 
de Barcelona

Conferència organitzada per un grup d’Economistes socis del RCD
Espanyol, a càrrec del Sr. Emilio Gutiérrez, conseller del R.C.D.Es-
panyol. Va moderar el Sr. Emilio Álvarez i el Sr. Ramon Mas, eco-
nomistes i patrons de la Fundació del RCDE. 

Acords d’informació i secret bancari. 
El cas particular d’Andorra

Sessió temàtica organitzada per la Comissió d’Economistes As-
sessors Fiscals a càrrec del Sr. Francesc Barnadas, doctor en Eco-
nomia i soci de BCM Serveis Tributaris, SL. Documentació a
disposició dels interessats a la web del Col·legi.

Comissió de Patrocini de la Nova Seu

Reunió del degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Sr. Joan
B. Casas i del director de la Comissió de Patrocini de la Nova
Seu, Sr. Pere Clotas, amb els presidents i vicepresidents de les
Comissions de Treball i els professors de l’Aula d’Economia del
Col·legi.

Assemblea Ordinària de col·legiats

Per l’aprovació de la liquidació dels comptes anuals de l’exercici
2010 i presentació de l’informe de gestió del Comitè de Norma-
tiva i Ètica Professional (CNEP)

El paper del gestor en temps de crisi

Dinar-col·loqui organitzat per la Comissió d’Economia de la Salut,
a càrrec del Sr. Pere Vallribera, gerent del Consorci Sanitari de
Terrassa, Sra. Mari Àngels Cabezas, gerent de Badalona de Serveis
Assistencials i el Sr. Joan Nadal, gerent de l’Institut Català de la Re-
tina. Va moderar el Sr. Joan B. Casas, degà del CEC.
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Procediments sancionadors als auditors 
“Com defensar-se”

Conferència organitzada per la Comissió d’Economistes Auditors
de Comptes de Catalunya (REA) a càrrec del Sr. Félix Pedrosa, eco-
nomista auditor i soci de PKF-AUDITEC. Va presentar i moderar el
Sr. Emilio Álvarez, economista auditor i president de la Comissió.

La Llei de Serveis de Pagament

Conferència organitzada per la seu de Girona del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, a càrrec del Sr. Antonio Molina Solano,
director d’Administració Centralitzada, director d’Optimització
Operativa del Banc de Sabadell.

 Del coneixement al negoci: quatre casos d’èxit

Conferència organitzat pel Grup de Treball d’Innovació de la Co-
missió d’Economia del Coneixement i Innovació, a càrrec del Sr. Josep
Comes, director de Mier Comunicaciones, Sr. Ferran Laguarta, soci
fundador de Sensofar, Sr. Carlos Puente, co-fundador i Chief Scien-
tist a Fractus SA i Sr. Albert Giral, director d’una empresa tradicional
del metall. Va presentar l’acte el Sr. Jordi Angusto i el va moderar el
Sr. Miquel Barceló, copresidents del Grup de Treball de la Comissió.

Com valorar les empreses en l’entorn actual

Conferència organitzada pel Grup de Treball M & A, a càrrec del
Sr. Pere Viñolas, conseller delegat d’Immobiliària Colonial i ex-
pert en valoració d’empreses. Va presidir l’acte el Sr. Esteve Sar-
roca, president de la Comissió d’Economia Financera del Col·legi.
Es va celebrar en el Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Les commodities: oportunitat d’inversió o bombolla
perillosa?

Dinar-col·loqui organitzat pel Fòrum Economistes en Mercats Fi-
nancers a càrrec dels Srs. Stephane Bernhard i Eduard Grau, socis
i fundadors de Forecastis i de BG Amethyst.

Cursos i seminaris
Barcelona

� Les tècniques de consolidació: 
desenvolupament pràctic

A càrrec de Antonio Garrido, economista i professor titular de Comp-
tabilitat de la UB.

� La fiscalitat de la crisi matrimonial: 
com optimitzar la càrrega fiscal ex ante 
i ex post crisi

A càrrec de Guadalupe Díaz-Súnico, associada de l’Àrea Fiscal de
Cuatrecasas i Gonçalves Pereira. 

� Tècniques de negociació per a directius 
i professionals

A càrrec de Antoni Valls, consultor d’Human Succes.

� Curs d’anàlisi d’estats financers en el marc 
del NPGC

A càrrec de Rafael García, economista, assessor d’empreses i pro-
fessor del Departament de Control i Direcció Financera d’ESADE.

� Anàlisi pràctica, noves normes tècniques sobre 
Informes d’auditoria i informació comparativa 
publicades per l’ICAC

A càrrec de Juan Antonio de Agustín Melendro, auditor de comp-
tes i membre del Grup de Treball d’Elaboració de Normes Tècni-
ques d’Auditoria de l’ICAC. 

� Anàlisi pràctica, noves normes tècniques sobre 
Informes d’auditoria i informació comparativa 
publicades per l’ICAC (2a edició)

A càrrec de Juan Antonio de Agustín Melendro, auditor de comp-
tes i membre del Grup de Treball d’Elaboració de Normes Tècni-
ques d’Auditoria de l’ICAC. 
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� Empresa familiar: direcció estratègica 
i planificació de la successió

A càrrec de Albert Guasch i Vallcorba, economista i soci director
de Straus Management Consultants

� Modificacions en el PGC aplicables als comptes
anuals 2010, derivades RD 1159/10

A càrrec de Juan Luis Domínguez, economista i profesor titular
d’Economia Financera i Comptabilitat. Facultat d’Economia i Em-
presa. Universitat de Barcelona.

� Novetats legislatives d’interès

A càrrec de Silvia Sorribas i Enric Carulla, socis de Garrigues. 

� Novetats fiscals 2011

A càrrec de Caridad Gómez Mourelo, inspectora d’Hisenda i cap
de l’Oficina Tècnica d’Inspecció. Autora de diversos llibres en ma-
tèria tributària.

� Els comptes anuals consolidats

A càrrec de Antonio Garrido, economista i professor titular de
comptabilitat de la UB. 

� Noves tendències en la comptabilitat de gestió

A càrrec de Xavier García, professor del departament de Comp-
tabilitat de la UB; Maria Victòria Sánchez, professora del depar-
tament de Gestió d’Empreses de la URV i Joan Sardà, economista
i professor del departament d’Organització d’Empreses de la
UPC.

� Elaboració pràctica dels comptes anuals 
i la memòria segons el PGC’07. 
Aspectes més rellevants i conflictius

A càrrec de Salvador Sánchez, economista, auditor i professor d’U-
niversitat. 

� Gestió de problemes i presa de decisions

A càrrec de Agustín Hernán, economista, administrador concursal,
i consultor d’empreses.

� Visió global de la compravenda d’empreses

A càrrec de Emili Batlle, economista, general Manager Star Co-
operation Spain.

� Actualització comptable per al tancament i els
comptes anuals 2010: l’economista i l’auditor
davant les recents consultes de l’ICAC i altra
normativa recent

A càrrec de Juan Luis Domínguez, economista i professor titular
d’Economia Financera i Comptabilitat. Facultat d’Economia i Em-
presa. Universitat de Barcelona.

� M&A, capital risc, business angels i adquisi-
cions corporatives

A càrrec de Àngels Roqueta, economista i sòcia de Compas Pri-
vate Equity.

� Curs pràctic d’Excel i matemàtiques 
financeres

A càrrec de Margarida Torrent Canaleta, professora associada de
la Universitat Autònoma de Barcelona.

� Pla d’empresa i valoració de la companyia

Emili Batlle, economista, General Manager Star Cooperation Spain.

� Lideratge i motivació d’equips

A càrrec de Manuel Domínguez, soci i gerent de Makeateam; Ma-
ribel Martínez de Murguía, gerent de Makeateam i Santiago Gon-
zález, consultor de Makeateam. 

� Fusions, adquisicions, aportacions de branca 
d’activitat. Sabries com comptabilitzar-les?

A càrrec de Juan Luis Domínguez, economista, professor titular
d’Economia Financera i Comptabilitat, Facultat d’Economia i Em-
presa. Universitat de Barcelona.

� Eines i solucions jurídiques per a situacions 
de morositat

A càrrec de Mª Elisa Escolà Besora, advocada, membre de l’Àrea
de Dret Concursal i Reestructuracions Empresarials i Dret Con-
tenciós de la firma d’advocats JAUSAS; Patricia Savin Espona, ad-
vocada, membre de l’Àrea de Dret Contenciós i Mercantil de la
firma d’advocats JAUSAS.

� Taller: elaboració de l’estat de canvis 
en el patrimoni net (ECPN)

A càrrec de Francesc Gómez, economista, professor titular d’Eco-
nomia Financera i Comptabilitat de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
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� Taller: elaboració de l'estat de fluxos d’efectiu
(EFE)

A càrrec de Francesc Gómez, economista, professor titular de d’E-
conomia Financera i Comptabilitat de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

� Curs de control de gestió. 
Control pressupostari

A càrrec de Rafael García, economista, professor del Departament
de Control i Direcció Financera d'ESADE; Emili Batlle, economista,
General Manager Star Cooperation Spain; Luis Muñiz, economista
i consultor en Sistemes d’Informació.

� Curs de fiscalitat de l’empresa

Joan de Figarolas, advocat i assessor fiscal; Carles Nebreda, eco-
nomista, assessor fiscal

� Procés global de due diligence: aspectes 
financers i fiscals

Josep Cedó, director de PricewaterhouseCoopers Transaction Services.

Tarragona

� La nova Norma Tècnica sobre Informes 
d’Auditoria

A càrrec del Sr. Juan Antonio de Agustín Melendro, auditor de
comptes, membre del Grup de Treball d'Elaboració de Normes
Tècniques d'Auditoria de l'ICAC.

� Marc legal de les fundacions: aspectes jurídics,
econòmics, comptables i fiscals

Inici del curs a càrrec de la Sra. Núria Bretos, economista i lli-
cenciada en Dret, coordinadora de comptabilitat i control de la In-
tervenció General de la Generalitat de Catalunya; Sr. Rafael
Arderiu, economista i cap del Servei d’Assessorament Econòmic i
Acció del Protectorat de la direcció general de Dret i Entitats Ju-
rídiques; Sr. Àngel Sáez, economista i soci director de Ros Petit i
Rubén Gordillo, economista i assessor fiscal de Ros Petit.

� La nova Llei de Societats de Capital: novetats 
a tenir  en compte respecte les antigues lleis 
de SA i SL

Curs a càrrec de Sílvia Sorribas, llicenciada en Dret per la Uni-
versitat de Barcelona i PADE IESE, professora de Dret Mer-
cantil a la UPF i a la UIC, advocada mercantilista en exercici i
soci del despatx Garrigues.

Girona

� Modificacions 2010-2011

A càrrec de la Sra. Carmen Romero, economista.

� Consolidació comptable

A càrrec de la Sra. Soledad Moya, economista i Sr. Francesc
Gómez, economista.

� Consolidació fiscal

Curs a càrrec del Sr. Llorenç Maristany, economista.

� Com llegir i interpretar els nous estats 
financers

Curs a càrrec del Sr. Lluís Boned, economista.

� Dubtes PGC: Actualització dubtes BOIAC

Curs a càrrec del Sr. Manuel Salas, professor mercantil.

� Marc legal de les fundacions: Aspectes jurídics,
econòmics, comptables i fiscals

Inici a càrrec de la Sra. Núria Bretos, economista, de la Sra. Núria
Fabián, economista, del Sr. Angel Sáez, economista i Rubén Gor-
dillo, assessor fiscal.

� Novetats més rellevants del Llibre segon 
del Codi Civil Català

Curs a càrrec de la Sra. Arantxa Tobaruela, advocada, associada
sènior de Garrigues advocats i assessors tributaris.

� Temes jurídics per a no juristes

Curs a càrrec de la Sra. Sílvia Sorribas, advocada, sòcia de Garri-
gues advocats i assessors tributaris.

� Nous models d’informes d’auditoria 
de comptes anuals

Curs a càrrec del Sr. Jaume Carreras, membre del Consejo Direc-
tivo de ICJCE, censor jurat de comptes i membre del ROAC i del
Sr. Xavier Amargant, revisor de Control de Qualitat del REGA en
conveni amb l’ICAC.
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Les noves normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats
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Amb l’aprovació de les noves normes per a la formulació dels
comptes anuals consolidats (NOFCAC) incorporades en el Reial
Decret 1159/2010, de 17-09-10, s’adapta de forma definitiva
el marc normatiu relatiu a l’elaboració dels comptes anuals dels
grups d’empreses al PGC (Real Decret 1514/07), i al Codi de Co-
merç (articles 42 i següents) modificat també durant l’any 2007.
Aquesta nova normativa és d’aplicació per als grups d’em-
preses que integrin societats que no tenen els seus títols ad-
mesos a negociació en els mercats de valors i que han decidit
no aplicar les NIC/NIIF de forma voluntària.

Les noves normes de consolidació deroguen el Reial Decret
1815/91 i són d’aplicació en el comptes anuals consolidats
dels exercicis que s’inicien a partir de l’1 de gener de 2010.
A la pràctica això suposa que els comptes anuals consolidats
de l’exercici 2010 s’han de formular ja en base a aquesta
nova normativa.

Les noves NOFCAC es basen en l’aplicació del mètode d’ad-
quisició establert en la norma de registre i valoració 19.a
Combinacions de Negocis del PGC tenint en compte les re-
gles particulars des de la perspectiva de la consolidació.

Entre les novetats més destacables cal destacar la idea de
control aportada per les noves normes de consolidació. En
aquest sentit l’apartat 2 de l’article 2 de les NOFCAC esta-
bleix que poden donar-se circumstàncies de les quals es de-
riva control encara que es tingui la meitat o menys dels drets
de vot, fins i tot, quan no es tingui participació en el capital de
les societats, o quan no s’hagi explicitat el poder de direcció,
com és el cas de les denominades entitats de propòsit especial.
Per tant, les noves normes ens indiquen que el control exis-
teix no només quan s’exerceix en termes reals sinó també
davant la mera possibilitat del seu exercici.

Altres qüestions rellevants que introdueixen les noves nor-
mes són les següents:
– S’incorpora un nou supòsit de dispensa de consolidació.
Aquest fa referència a quan la societat obligada a consoli-
dar participi exclusivament en societats dependents que no
tinguin un interès significatiu, individualment i en conjunt
en la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats de les societats del grup (Art. 7, ap. 1)

– Es precisa la situació derivada d’una aplicació de diferents
criteris de valoració en un grup a causa de la coexistència
del PGC amb els criteris sectorials. En aquest cas l’art. 17
de les NOFCAC estableix que, en aquells casos en els quals
la normativa no presenta opció per a la comptabilització
d’una operació, s’haurà de respectar el criteri aplicant en
la dependent en els seus comptes individuals. Només quan
ambdues normatives estableixin opcions, la norma exigeix
homogeneïtzar les valoracions considerant el criteri aplicat
en els comptes individuals de la societat que tingui més re-
llevància en el grup per a la citada operació.

– Es modifica el procés de consolidació anomenat per eta-
pes. En aquest sentit les noves normes requereixen que les
inversions prèvies al control s’ajustaran al seu valor raona-
ble a la data d’adquisició (data del control), portant a re-
sultats consolidats la diferència amb el seu valor comptable
previ (art. 26, apartat 3).

– Es remarca la importància del concepte de resultat global.
En aquest sentit la nova normativa exigeix diferenciar entre
el patrimoni net adquirit i el generat. Des de la perspectiva
de la consolidació només el patrimoni net generat consti-
tueix el resultat global o total. Aquest fet suposa que cal

tenir en compte les partides de patrimoni net existents a la
data d’adquisició i que aquestes no poden formar part, en
els anys posteriors, del resultat consolidat.

– En relació al fons de comerç de consolidació cal destacar
els següents aspectes:
– La normativa segueix sense incloure en la valoració ini-
cial dels interessos minoritaris la seva participació en el
fons de comerç de la societat adquirida.

– A partir de la data d’adquisició, les modificacions en la
participació sense pèrdua de control es comptabilitza-
ran sense que es produeixi una variació del fons de co-
merç de consolidació comptabilitzat. La diferència que
es produeixi en aquestes modificacions de les participa-
cions s’imputaran a reserves.

– Tot i l’indicat en els punts anteriors l’atribució del fons de
comerç de consolidació als socis minoritaris té una ex-
cepció a la regla general. Aquesta es produeix quan la
societat dominant redueix la seva participació sense per-
dre el control. En aquest cas, sense variar l’import del
fons de comerç que figura comptabilitzat, s’imputa als
socis minoritaris la part proporcional de la part de les
participacions venudes per la societat dominant (art. 29,
apartat d).

Així mateix s’ha retocat el procediment de posada en equi-
valència. La novetat més important és la no separació del
fons de comerç adquirit, que seguirà formant part de la par-
ticipació posada en equivalència, així com la possibilitat de
reconèixer l’eventual diferencia negativa com a component
del resultat consolidat.

Finalment cal destacar la implementació de la nova normativa
de consolidació. La Disposició Transitòria Primera estableix
que les noves normes no s’apliquen de forma retroactiva. En
conseqüència les societats que ja havien formulat comptes
consolidats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquestes
normes estaran obligades a aplicar-les a partir dels exercicis
que comencin a partir del dia 1 de gener de 2010.

Com a complement de l’esmentat anteriorment cal desta-
car que la Disposició Transitòria Segona estableix que els
comptes anuals consolidats del primer exercici que comenci
a partir del 1 de gener es poden presentar:
a) Incloent informació comparativa sense adaptar els nous
criteris. En aquest cas els comptes anuals es qualificaran
com inicials als efectes derivats de l’aplicació del principi
d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, consolidat
en exercicis anteriors al 2010.

b) Incloent informació comparativa adaptada als nous crite-
ris. En aquest cas la data de primera aplicació és la data
d’inici de l’exercici anterior al que s’iniciï a partir del dia 1
de gener de 2010, és a dir, per aquelles societats que l’e-
xercici econòmic coincideix amb l’any natural, el dia 1 de
gener de 2009.

L’opció escollida en relació a l’adaptació o no dels comptes
consolidats de l’any anterior s’aplicarà a tots els imports con-
solidats, amb independència de la societat que procedeixin.

Francesc Gómez Valls
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials

Professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona
Francesc.Gomez@uab.cat

Podeu consultar el Noticiari complet a la web del Col·legi.
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La Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal
i el seu reglament de desenvolupament, el R.D. 1720/2007
de 21 de desembre, obliga a totes les empreses, com a res-
ponsables dels fitxers que són a complir amb una sèrie de
requisits l’incompliment dels quals comporta grans sancions.
Una empresa en concurs no està alliberada del compliment
de cap norma, però: els administradors concursals són
responsables davant de la Agencia Española de Protec-

ción de Datos del compliment de la Llei de Protecció de
Dades?

Si l’empresa pretén la continuïtat, l’administrador concursal
està en intervenció i si l’empresa no compleix la normativa no
és per culpa de l’administració concursal i mai se’l pot fer
responsable. En el moment de la seva entrada ja s’estava in-
complint la norma.

Si l’empresa continua la seva ac-
tivitat i aquesta significa el trac-
tament de dades de caràcter
personal de salut, de trets de la
personalitat, sancions, etc, sí
que seria prudent instar a la
concursada que prengui mesu-
res i adeqüi l’empresa i els pro-
cediments a la Llei. 

Però si no atenen la sol·licitud,
tampoc en serà responsable
l’administrador concursal.

Si l’empresa ha sol·licitat la li-
quidació, habitualment, l’Administració concursal estarà en
substitució. 

En aquest cas però, com que ja no hi haurà activitat, no serà
precís adequar l’empresa, de fet, si els fitxers estiguessin de-
clarats s’haurien de donar de baixa de l’Agencia Española de
Protección de Datos. 

Les dades de treballadors, clients i proveïdors ja només es
faran servir per complir amb la normativa vigent fiscal, la-
boral i concursal i la Llei de Protecció de Dades preveu que
el tractament i cessió de dades emparades en una norma
legal, no precisen d’autorització ni cal informar als afectats
en fer-ho. 

Els drets dels afectats, però, no desapareixen pel fet d’haver
incorregut l’empresa en un estat d’insolvència i liquidació.

L’Administració concursal, sí que és responsable dels seus
actes, i si es ven ordinadors han d’anar formatejats o des-
truïts. No es poden lliurar amb dades en el seu disc dur, a no
ser que hi hagi la seguretat que no hi figura ni una sola dada
de caràcter personal, cosa altament improbable. 

S’ha de tenir també cura amb les dades en suport paper. La
informació continguda en els arxivadors de l’empresa s’haurà

de fer destruir fefaentment.

Un capítol a part mereix la
venda de llistats de clients. Si
aquest està format per empre-
ses de forma societària i empre-
saris i comerciants persones
físiques, no presenta cap pro-
blema. La normativa de Protec-
ció de Dades, en l’art. 2 del R.D.
1720/2007 de 21 de desembre,
preveu que quedin excloses de
l’àmbit d’aplicació de la Llei. 

El que està completament pro-
hibit és vendre una llista de

clients, persones físiques, usuaris finals, és a dir, relacions de
persones que no tinguin res a veure amb la seva activitat em-
presarial. Per poder-ho fer necessitaríem el permís explícit de
cadascuna d’elles.

Les conclusions que se’n poden treure de tot el tractat són: 
– L’Administrador concursal NO és responsable de l’incom-
pliment de l’empresa en matèria de Protecció de Dades.

– Si l’empresa continua la seva activitat s’haurà d’estar ama-
tent de que no s’incompleixi la normativa i, si és el cas, ad-
vertir a la concursada que s’adeqüi.

– Si l’empresa va a liquidació s’hauran de protegir les dades
de caràcter personal assegurant-se de que no són aban-
donades ni lliurades a un tercer en cap suport, ni informà-
tic ni en paper.

Montserrat Navarro Sánchez
Economista i Advocada

Auditora de dades amb certificació jurídica 
de l’APEP Nº G0006

Podeu consultar el Noticiari complert a la web del Col·legi.

“Si l’empresa continua la seva activitat 
s’ha de vetllar perquè no s’ncompleixi 
la normativa i si l’empresa va a liquidació
s’han de protegir les dades personals, 
assegurant-se que no es lliuren a tercers 
en cap suport”

La protecció de dades en el concurs de creditors

El lliurament de qualsevol suport 
que contingui dades de caràcter personal
serà considerat per la Agencia Española 

de Protección de Datos com una cessió de
dades inconsentida, que és una de les 

infraccions amb sancions més elevades
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Correspon a un grup de sessions endegades per la Comis-
sió d’Economia i Sostenibilitat. Tenen una clara orientació
a la formació tècnica d’aspectes d’economia i sostenibili-
tat. La vessant de formació acompanya la concepció dels
SIDICO.

L’objectiu, d’aquestes sessions, és formar als economistes en
aspectes de sostenibilitat ambiental i social per tal d’assolir
els instruments que possibilitin arribar al coneixement d’una
economia sostenible i posteriorment transmetre-ho a la resta
de col·legiats. El format de les sessions és: una exposició de
30 a 45 minuts per part del ponent, seguit d’una bateria de
preguntes que formulen els participants del grup per apro-
fundir en el tema exposat.

El primer va tenir com a tema central l’energia com a factor
de seguretat, competitivitat i sostenibilitat. “Sosteniblitat i
competitivitat en l’àmbit de l’energia i eficiència ener-
gètica” Ponent, conductor de la sessió Sr. Ignasi Nieto. Tre-
ball fet per la Comissió lliurat a la Junta del Col·legi

SIDECO 2. Va tenir lloc el 22 de febrer,a la seu del Col·legi i
el tema va ser:

“Aspectes econòmics de la Política de Responsabilitat
Social Corporativa” té precedent en el tema tractat al
cicle dels QÜE,s (J.M Lozano, Xavier Carbonell i Angel Pa-
nyeira) i ens dóna pas a una concreció econòmica: impac-
tes als comptes de resultats. Hores d’ara, parlar de RSE és
parlar de gestió; és a dir explicar, què comporta el fet que
les empreses incorporin al seu model de gestió, la conside-
ració de les dimensions socials i ambientals intrínseques a
la seva pròpia activitat empresarial. Saber com ho fan i/o
com caldria fer-ho. Varem poder comptar amb la partici-
pació del Sr. Valentín Alfaya, director general de Qualitat
i RSE de FERROVIAL, com a conductor de la sessió, expert
i gran coneixedor del tema proposat, tant en l’aspecte d’in-
vestigador, com gestor i un dels pioners de la RSE. La po-
nència se li va proposar amb el títol: “Els impactes de la
RSE en els comptes de resultats: imprescindibles, to-
lerables o desitjables?

Les àrees treballades per la comissió que va proposar a des-
envolupar el ponent són:
1. Com les repercussions econòmiques de la implantació de
la RSE en la política empresarial afecten el vessant econò-
mic i financer de l’empresa.

2. Als comptes de resultats, s’identifiquen els impactes atri-
buïbles a una política de RSC? Quina consideració tenen
per a la direcció: imprescindible, tolerable desitjable?

3. L’àrea econòmica financera de l’empresa, té prou co-
neixement d’aquestes polítiques. Sap recollir-les ade-
quadament en comptes? Esdevé un focus d’intangibles
que caldrà valorar separadament de la resta d’inver-
sions,...?

4. Si introduir RSC suposés un sobre esforç del nostre teixit
productiu, podem entendre que també constituiria un fac-
tor d’innovació que permet un avantatge competitiu per
a l’empresa?

5. Saben els economistes com fer aquestes explicacions i els
càlculs pertinents per orientar la gestió de les empreses i
àdhuc societats?

6. Què es pot fer per aconseguir que el treball en RSE sigui
un tema habitual als currículums professionals dels eco-
nomistes? Quina és la seva opinió,què en pensa? 

Aquest espai no permet més que unes pinzellades de la ses-
sió amb la premissa de que la RSE no és només indispensa-
ble, sinó que no té volta enrere. Fa menció de les empreses
que cotitzen en borsa que ja tenen l’obligatorietat de tenir-
ho en compte, dóna exemples clars i posa en evidència la
importància de tenir en compte la pressió legislativa. Explica
com a la seva empresa Ferrovial, ho ha integrat sota el pa-
raigües de la previsió de riscos i així ha pogut materialitzar els
intangibles convertint-los en tangibles.

Veiem la RSE amb una dimensió fins ara no contemplada,
ens diu que cal incorporar-la a la reparació dels impactes
ambientals i socials, i com a molt important l’obligació de
restaurar amb una responsabilitat econòmica il·limitada la
reparació primària, la complementaria i la compensatòria.
Obligació de realitzar avaluacions de riscos ambientals de
les activitats. Valoració econòmica, garanties financeres ob-
ligatòries.

Cal una gestió preventiva de les instal·lacions industrials, in-
troduint criteris econòmics-financers en les qüestions am-
bientals. Orientació al risc, fixació de límits a l’impacte a
produir.

Després d’una llarga i precisa exposició resumim: “Si fona-
mentem la gestió del risc i la RSE per mesurar tots els riscos
i es compara, els aspectes de riscos típics més la resta d’am-
bientals i socials, ens condueix al govern corporatiu, sempre
a través d’una gestió solvent de l’empresa, a llarg termini i
amb expectatives dels stolkholders i facilita la presa de deci-
sions, en definitiva a la política de RSE.

Té força la idea de que la RSE és una font potencial d’avan-
tatges competitius per a les empreses en la mesura en que
pot permetre processos més eficients, millores en la produc-
tivitat, mes innovació, menys costos de compliment amb la
legislació i noves oportunitats de treball. I a la pregunta que
li varem formular d’inici: Els impactes de la RSE en els
comptes de resultats: imprescindibles, tolerables o de-
sitjables? respon amb tots els continguts de la seva ponèn-
cia que és IMPRESCINDIBLE i probablement INEVITABLE i
IRREVERSIBLE.

Esdeveniments
– El 21 i 22 de març al Tecno-Campus de Mataró,organitzat
per la Diputació de Barcelona i la Fundació Fòrum Am-
biental es va fer el II Fòrum sobre medi ambient i món local
“Energia i Sostenibilitat, nous temps i noves oportu-
nitats“

– El15 de febrer la IV jornada anual de l’Institut d’Innovació
Social d’ESADE, molt participada, bons ponents i dinar de
treball. Tema “Construyendo alianzas“ BCD (Banc Centre
Disseny i innovació) amb la col·laboració del govern català
per donar suport el teixit empresarial català i ajudar a crear
criteris ambientals en productes i serveis, ha creat una web.
La norma sobre compromisos amb els grups d’interès
AA10000SES ha presentat l’esborrany.
(http://www.redcarolina.net/fundacioncarolina)

Marta Roca Lamolla
Vicepresidenta Comissió Economia i Sostenibilitat

martaroc.ind@economistes.com
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Aquest noticiari recull les principals novetats que són impor-
tants de conèixer a l’inici de l’any. Com en anys anteriors,
només aplegarà els aspectes més importants i us adrecem a
la pàgina web del Col·legi d’Economistes de Catalunya
http://www.coleconomistes.com (en l’apartat d’assessors
fiscals), si voleu consultar les taules i la resta de modifica-
cions, així com l’informe sencer elaborat per Ricard Viña.

IMPOSTOS DIRECTES

I. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
(Llei 35/2006, de 28 de novembre)

Règim d’estimació objectiva per mòduls

L’Ordre Ministerial que regula l’aplicació d’aquest mètode
d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA,
per a l’exercici 2011, va ser publicat en el BOE núm. 289 del
30/11/2010.

Aquest Ordre manté les mateixes quantitats que l’Ordre de
mòduls per al 2010 i, manté la reducció del 5 per 100 sobre
el rendiment net de mòduls. En relació a l’IVA adapta els mò-
duls als nous tipus impositius en vigor des del passat 1 de
juliol.

Tributació dels socis o partícips de les institucions
d’inversió col·lectiva a la Llei 35/2003 (SICAV)

Amb efectes per a les reduccions de capital i distribució de
la prima d’emissió efectuades a partir de 23-09-2010 i vi-
gència indefinida, es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’ar-
ticle 94 de la Llei 35/2006, de l’IRPF.

A partir del 23/09/2010 l’import obtingut o el valor de mer-
cat dels béns o drets rebuts per devolució d’aportacions tri-
buta com a rendiments del capital mobiliari amb uns
límits, l’excés minorarà el valor d’adquisició de les participa-
cions fins a deixar-lo a zero i, si hagués percebut encara més,
aquest excés també serà considerat rendiment del capital
mobiliari.

En els supòsits de distribució de la prima d’emissió d’accions
de SICAV, la totalitat de l’import obtingut serà considerat
rendiment del capital mobiliari.

ATENCIÓ: En cap cas serà d’aplicació l’exempció de 1.500 e
anuals per dividends als rendiments de capital esmentats. 

Règim transitori per adquisicions de l’habitatge 
o inici de la construcció amb anterioritat a 1-01-2011

La Llei 39/2010, de Pressupostos Generals de l’Estat pel
2011, ha introduït una Disposició Transitòria Divuitena en la
Llei 35/2006, de l’IRPF, per a aquells contribuents que la base
imposable sigui superior a 17.707,20 e anuals i haguessin
adquirit el seu habitatge habitual o satisfet quantitats amb
anterioritat a l’1 de gener del 2011. 

Aquests tindran com a base màxima de deducció l’esta-
blerta a l’article 68.1.1r de la Llei de l’IRPF en vigor a 31-12-
2010, encara que la seva base imposable sigui superior a
24.107,20 euros anuals. També en el cas d’obres de reha-

bilitació o ampliació de l’habitatge habitual, sempre que
s’haguessin satisfet quantitats amb anterioritat a l’1 de
gener del 2011 i les obres estiguin acabades abans de l’1 
de gener del 2015.

Els contribuents que haguessin satisfet quantitats, per a la
realització d’obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge
habitual de les persones amb discapacitat, amb anterioritat
a l’1 de gener del 2011 també gaudiran de l’esmentat règim
transitori. 

Reducció per a determinats rendiments del treball

Amb efectes des de l’1 de gener del 2011 i vigència in-
definida, s’ha modificat l’apartat 2 de l’article 18 de la
Llei 35/2006, de l’IRPF, en els supòsits d’aplicació de la re-
ducció per irregularitat dels rendiments del treball (rendi-
ments que tinguin un període de generació superior a 2
anys i que no s’obtinguin de forma periòdica o recurrent i
rendiments que reglamentàriament es qualifiquin com ob-
tinguts de forma notòriament irregular en el temps), per li-
mitar a 300.000 e anuals la quantia del rendiment íntegre
irregular sobre la qual s’aplicarà la reducció del 40 per
100.

Deduccions de la quota íntegra autonòmica i estatal. 
Tarifes 2010-2011

Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

Exempció de les prestacions per desocupació 
en la modalitat de pagament únic

Amb efectes des de l’1 de gener del 2010 i vigència inde-
finida, l’apartat n) de l’article 7 de la Llei 35/2006, queda re-
dactat de manera que les prestacions per desocupació
reconegudes per l’entitat gestora corresponent percebudes
en la modalitat de pagament únic establerta en el RD
1044/1985, de 19 de juny, queden exemptes amb el límit de
15.500 e (abans 12.020 e)

Reducció pel propietari per llogar un habitatge

Amb efectes des de l’1 de gener de 2011 i vigència inde-
finida, s’augmenta del 50 al 60 per 100 el percentatge de
reducció del rendiment net pel lloguer d’un habitatge. 

Aquesta reducció serà del 100 per 100 quan el llogater tin-
gui una edat compresa entre els 18 i 30 anys (abans 35) i
uns rendiments nets del treball o d’activitats econòmiques
superiors a l’IPREM.

S’ha afegit una nova Disposició Transitòria Dinovena a la Llei
35/2006, de l’IRPF, per a poder seguir aplicant la reducció
del 100 per 100 quan els contractes de lloguer s’hagin cel·le-
brat amb anterioritat a l’1 de gener de 2011 fins que el llo-
gater compleixi els 35 anys. 

Reducció del rendiment net de les activitats 
econòmiques per manteniment o creació d’ocupació

Amb efectes des de l’1 de gener de 2009 i vigència inde-
finida, s’ha afegit una Disposició Addicional Vint-i-setena a
la Llei 35/2006, de l’IRPF, que en síntesi ve a dir:
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– En cadascun dels períodes impositius 2009, 2010 i
2011, els contribuents que exerceixin activitats econò-
miques que l’import net de la xifra de negocis, pel
conjunt d’activitats, sigui inferior a 5 milions d’euros
i tinguin una plantilla mitjana inferior a 25 treballa-
dors, podran reduir en un 20 per 100 el rendiment net
positiu declarat, minorat si s’escau per les reduccions de
l’article 32 de la Llei 35/2006, quan mantinguin o
creïn ocupació.

– La plantilla mitjana no ha de ser inferior a la unitat ni a la
plantilla mitjana del període 2008.

– L’import de la reducció no podrà ser superior al 50 per 100
de l’import de les retribucions satisfetes al conjunt dels tre-
balladors en el període impositiu.

– La reducció s’aplicarà de manera independent en cadas-
cun dels períodes impositius en els quals s’acompleixin els
requisits.

Per saber més sobre el càlcul de la plantilla mitjana, de la
manera de determinar l’import net de la xifra de negocis i
dels que no desenvolupen cap activitat econòmica (empre-
sarial o professional) amb anterioritat a l’1 de gener de
2009 i iniciïn el seu exercici en els períodes 2009, 2010 i
2011, cal llegir l’esmentada Disposició Addicional Vint-i-
setena de la Llei 35/2006, de l’IRPF, introduïda per l’article
72, de la Llei 26/2009, dels Pressupostos Generals de l’Es-
tat pel 2010.

II. IMPOST SOBRE SOCIETATS

Deducció per doble imposició sobre dividends de font
interna

La Disposició Addicional cinquanta-vuitena de la Llei
39/2010, de Pressupostos de l’Estat pel 2011 ha modificat,
amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de
l’1 de gener del 2011, l’apartat 2 de l’article 30 del Text
Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, en el sentit de
permetre també la deducció del 100 per 100 (durant els 3
anys següents) quan s’hagi ostentat el percentatge mínim
del 5 per 100, però aquest, sense haver transmès la partici-
pació, s’hagi vist reduït fins a un 3 per 100 a conseqüència
que l’entitat participada hagi realitzat una operació acollida
al règim fiscal de reestructuració, establerta en el Capítol VIII
del Títol VII d’aquesta Llei. 

Amortització fiscal del fons de comerç

Amb efectes per als períodes impositius que cloguin a partir
del 21-12-2007 i vigència indefinida, es modifica l’apartat 5
de l’article 12 de Text Refós de l’Impost sobre Societats; se
suprimeix la possibilitat d’amortitzar el fons de comerç fi-
nancer per a les adquisicions realitzades a partir de l’esmen-
tada data, de valors representatius de la participació en fons
propis d’entitats residents en un altre Estat membre de la
Unió Europea.

Reduccions de capital amb devolució d’aportacions
(SICAV)

Les entitats socis de SICAV hauran d’integrar en la base im-
posable, sense dret a cap deducció en la quota integra, l’im-
port percebut a partit del 23-09-2010 en reduccions de

capital amb devolució d’aportacions, amb el límit de l’aug-
ment el valor liquidatiu de les accions des de la seva adqui-
sició fins la reducció de capital.

Incentius fiscals per a empreses de reduïda dimensió:

Amb efectes a partir de l’1 de gener del 2011 s’afegeix l’a-
partat 4 a l’article 108 del Text Refós de la Llei de l’Impost
sobre Societats, que permet continuar amb els beneficis fiscals
establerts per a les empreses de reduïda dimensió en els tres
exercicis següents al que s’assoleixi el límit de 8 milions d’eu-
ros de xifra de negocis, sempre que l’entitat hagi complert els
requisits exigits, tant en l’esmentat període impositiu com en
els dos anteriors. També serà aplicable aquesta mesura en de-
terminades ocasions quan aquesta xifra de negoci s’assoleixi
per una operació de reestructuració empresarial.

ATENCIÓ: El RD-Llei 13/2010, de 3 de desembre ha mo-
dificat, entre altres, l’apartat 4 de l’article 108 del Text
Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats i permet que
les entitats de reduïda dimensió puguin seguir gaudint
del règim especial quan superin el llindar dels 10 mi-
lions d’euros en lloc dels 8, per als períodes iniciats a
partir de l’1 de gener del 2011.

III. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

L’Impost sobre Successions i Donacions és un impost esta-
tal que el Parlament de Catalunya no pot eliminar total-
ment, però sí que pot deixar-lo reduït a un mínim
insignificant mitjançant bonificacions del 99 per 100 de la
quota, com han fet altres comunitats autònomes. Aquesta
promesa electoral de CONVERGÈNCIA I UNIÓ, coalició
guanyadora de les passades eleccions i que ha format
Govern, en el moment de redactar aquest Butlletí, en-
cara no s’ha materialitzat formalment per a l’any 2011.
Mentrestant, i a l’espera de la seva nova regulació, re-
cordem que la Llei 19/2010, de 7 de juny, va introduïr un
conjunt de disposicions que han modificat de forma gra-
dual aquest Impost.

IV. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS 
I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

– La Llei de Pressupostos per al 2011 actualitza de les tarifes
per la rehabilitació i transmissió de títols nobiliaris i gran-
deses.

– Operacions societàries: Amb la Disposició Transitòria Se-
tena de la Llei de Pressupostos per al 2011, durant els anys
2011 i 2012, s’exoneren de la modalitat d’operacions so-
cietàries els augments de capital social de totes les entitats
considerades de dimensió reduïda. 

ATENCIÓ: aquesta Disposició Transitòria Setena ha estat de-
rogada pel RD-Llei 14/2010, de 23 de desembre, perquè el
RD-Llei 13/2010, amb efectes per a les operacions realitza-
des a partir del 3/12/2010, ja havia regulat amb anterioritat,
també, l’exempció per a la constitució de societats, augment
de capital, altres aportacions de socis que no suposin aug-
ment de capital i el trasllat a Espanya de la seu de direcció
efectiva o del domicili social des de fora de l’UE. 
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Les modificacions en la Llei de l’IVA, que conté la Llei de
Pressupostos de l’Estat pel 2011, són de caràcter tècnic per
adaptar la normativa interna a la Directiva 2009/69/CE, en
el sentit de recollir el paper del representant fiscal de l’im-
portador, per gaudir d’exempció els béns importats, i també
mesures adreçades a aclarir l’exempció de les importacions
de gas a la Comunitat mitjançant xarxes connectades a la
xarxa comunitària, així com la importació realitzada a tra-
vés de vaixells, i per aplicar a les entregues de gas i electri-
citat a través de xarxes el mateix règim que s’aplica al gas
natural i a l’electricitat.

Es declaren exemptes les prestacions de serveis així com
els lliuraments dels béns accessoris que constitueixin el ser-
vei postal universal, sempre que siguin realitzades per
l’operador. 

La nova regulació suprimeix el requisit que aquestes presta-
cions estiguin reservades a l’operador a qui s’encomana la
seva prestació, en virtut del que disposa la Llei del Servei Pos-
tal Universal i de Liberalització dels Serveis Postals.

També es regulen qüestions relatives a les exempcions a l’ex-
portació i la importació de béns destinats a organismes in-
ternacionals reconeguts per Espanya. 

Facturació:

En matèria de facturació es continua considerant com a do-
cument justificatiu per a exercir el dret a la deducció de les
quotes d’IVA suportat la factura original, però a partir de
2011, segons la nova regulació introduïda pel RD
1789/2010, que modifica el Reglament de l’IVA, també
ho serà el justificant comptable de l’operació expedit per
qui realitzi un lliurament de béns o una prestació de ser-
veis al destinatari subjecte passiu de l’IVA, sempre que
aquesta operació estigui degudament consignada en la de-
claració-liquidació.

Quan qui realitzi el lliurament de béns o prestació de serveis
estigui establert a la Comunitat, la factura original haurà de
contenir els requisits recollits en l’article 226 de la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema comú de l’IVA.

S’elimina l’obligació legal d’expedir autofactura en els su-
pòsits d’inversió del subjecte passiu, i es suprimeixen les re-

ferències sobre l’autofactura que contenia el Reglament
que regula les obligacions de facturació. 

Devolució de l’IVA no establerts:

En una Disposició Transitòria Única de l’esmentat RD
1789/2010, s’estableix que el termini, a que fa referència l’a-
partat 4 de l’article 31 del Reglament de l’IVA, per a la pre-
sentació de les sol·licituds de devolució corresponents a
quotes suportades durant el 2009 per empresaris o profes-
sionals no establerts en el territori d’aplicació de l’impost
però establerts a la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta o Meli-
lla, finalitzarà el 31 de març del 2011 (el termini establert
era fins el 30/09/2100).

VI. INTERÈS DE DEMORA I INTERÈS LEGAL DEL DINER

VII. INTERÈS DE DEMORA COMERCIAL

En una resolució de 28 de desembre del 2010, de la Direc-
ció General del Tresor i Política Financera, s’ha fet públic el
tipus legal de l’interès de demora aplicable a les operacions
comercials durant el primer semestre natural de l’any 2011,
que serà el 8 per 100 de conformitat amb l’article 7 de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesu-
res de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

VIII. RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE DE L’IRPF
PER AL 2011

Les podeu consultar a la pàgina web del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi
geaf.bcn@infonegocio.com

2011
2009 2009

2006
2010

Des de Fins 2008 2007 2004
1-04 31-03 2005

Interès 
de demora 5% 5% 7% 7% 6,25% 5% 4,75%

Interès legal 4% 4% 5,5% 5,5% 5% 4% 3,75%

Seminari sobre l’IRPF:
campanya de renda 2010

3, 5, 9, 1, 17 i 19 de maig de 2011

Professora

Carmen Jover
Economista, assessora fiscal.
Professora de Dret Financer 
i Tributari de la UAB



INTRODUCCIÓ

És necessari realitzar un procés previ de selecció de l’assessor.

La compra/venda de companyies requereix una especialitza-
ció i avui dia existeixen veritables especialistes en aquesta ac-
tivitat amb molts anys d’experiència, actualitzats amb els
seus equips de professionals joves i perfectament preparats
i xarxes i contactes internacionals que garanteixen un servei
de qualitat adequat a la importància de la decisió que im-
plica per al client vendre la seva companyia o iniciar un pro-
cés de compra.

L’assessor ha de posar l’accent en la seva independència i
confidencialitat, en l’experiència acumulada segons les ope-
racions referenciades que pugui aportar, en l’equip de pro-
fessionals amb el qual compta i que transmeti capacitat
d’elaboració de la diferents tasques quantitatives (quadern
informatiu, recerca de candidats) així com les qualitatives de
bagatge professional en l’acostament i comunicació amb els
potencials candidats, la seva atracció al procés i la seva ca-
pacitat de negociació per culminar amb èxit el tancament de
l’operació.

Oportunitat de compra d’una companyia.
Fases del procés

Un procés de recerca d’oportunitats d’adquisicions té les se-
güents característiques:
– Necessitat de definir de forma acurada l’estratègia d’adquisició.
– Gestió d’un elevat volum d’informació.
– Realització d’un gran nombre de contactes.
– Un limitat nombre de companyies interessants estan ober-
tes a considerar la seva venda.

– Procés dilatat en el temps.

El procés de recerca d’oportunitats d’adquisició consta de les
fases que es descriuen en el següent gràfic:

1. Definició de l’estratègia d’adquisició. És necessari que el
client i l’assessor defineixin acuradament l’estratègia d’ad-
quisició realitzant una profunda anàlisi del sector (des de
les dimensions del sector fins a les tendències futures de
desenvolupament, potencial de creixement, grau de con-
centració, competència i desenvolupament tecnològic) i
definint el perfil de la companyia objectiu (cartera de pro-
ductes, de clients, àmbit geogràfic, posicionament al mer-
cat i rendibilitat).

2. Acostament al mercat. L’assessor gestiona un elevat
volum d’informació –en funció del perfil de la companyia
objectiu– que culmina amb la confecció d’una llista de les
potencials companyies, i el client escull amb quines con-
tactar. L’assessor realitza els contactes escollits.

3. Selecció i anàlisi de les empreses objectiu. Només un nom-
bre limitat de companyies interessants estan obertes a
considerar la seva venda.

4. Negociació amb les empreses objectiu. Procés dilatat
en el temps. Es requereixen i utilitzen mètodes de va-

loració quantitatius i qualitatius per obtenir resposta a
totes les preguntes que es plantegen i aconseguir una
classificació entre elles. Fase del procés molt dinàmica
on es produeixen moltes reunions, visites i sol·licituds
d’informació addicional per concretar tots els paràme-
tres del perímetre de l’operació, finalitza amb la signa-
tura d’una carta d’intencions vinculant on es concreten
tots ells.

5. Due Diligence. Legal, fiscal, industrial, tecnològica, me-
diambiental, etc. Aquest procés el porten a terme espe-
cialistes seleccionats pel comprador, bufets d’advocats,
enginyeries, etc. La labor de l’assessor és coordinar-los a
tots i aconseguir que els resultats de la D.D. permetin el
tancament de l’operació. Tancament. Procés que s’inicia
amb els esborranys dels diferents contractes i amb docu-
ments preliminars com cartes d’intencions, etc. preu, ma-
nifestacions, garanties, avals. Finançament. 

Oportunitat de venda d’una companyia 
Fases del procés 

El procés de recerca de potencials compradors consta de les
fases que es descriuen en el següent gràfic:
– Firma del mandat.
– Entrega d’una llista de potencials compradors.
– Elaboració de la documentació del procés, incloent un per-
fil cec de la companyia.

– Contacte amb els candidats i signatura dels acords de con-
fidencialitat.

– Lliurament de la informació del procés als compradors se-
leccionats.

– Contractació d’una vendor’s Due Dilligence.
– Recepció de les ofertes inicials no vinculants.
– Anàlisi i negociació de les ofertes inicials no vinculants.
– Signatura de la carta d’intencions i exclusivitat amb el com-
prador seleccionat.

– Lliurament dels resultats de la vendor’s Due Dilligence.
– Tancament de la transacció.

1. Anàlisi de l’estratègia de venda. Elaboració del quadern
informatiu i confecció d’una llista de potencials compra-
dors amb els seus respectius perfils.

2. Acostament als potencials compradors, prèviament esco-
llits pel client, complementat amb el lliurament d’un per-
fil cec de la companyia. Contacte i signatura d’un acord de
confidencialitat. Lliurament dels quaderns informatius.

3. Negociació amb els potencials compradors interessats. S’ini-
cia el procés amb la recepció d’ofertes NO vinculants després
d’una primera negociació. En funció del nombre d’ofertes
rebudes el procés pot adquirir una dimensió que requerirà
una estructura més elaborada, sent aquest el cas, s’organit-
zaria una subhasta. El resultat d’aquesta fase del procés de-
semboca en la signatura de la Carta d’Intencions per un
període d’exclusivitat amb el comprador seleccionat per en-
trar en l’última fase de comprovació de la informació (D.D.).

4. Due Diligence i tancament.
Narciso Marfa, soci de WindCorp 

nmarfa@windcorp.net
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El passat 23 de desembre va entrar en vigor la Llei Orgà-
nica 5/2010 de Reforma del Codi Penal després d’haver
transcorregut sis mesos des de la publicació del text al
BOE.

Tot i que el text legal estableix importants novetats, sens
dubte una de les més significatives és la possibilitat de de-
terminar la responsabilitat de les persones jurídiques per la
comissió de determinats il·lícits penals.

La reforma pretén equiparar la regulació sobre la responsa-
bilitat de persones jurídiques, a la vigent en altres països de
la Unió Europea, on fa anys que les lleis penals preveuen
aquesta possibilitat.

Per altra banda cal tenir en compte que aquesta responsa-
bilitat es preveu d’una forma acumulativa a la que puguin
tenir les persones físiques materialment responsables per la
comissió del delicte, i que en cap cas la determinació de res-
ponsabilitat a una persona física exclourà la possible res-
ponsabilitat de la persona jurídica, sinó que en seran
responsables les dues.

Responsabilitat Penal de persones jurídiques:

El nou Codi Penal estableix la possibilitat d’imputar a les per-
sones jurídiques responsabilitat per la comissió de tipus pe-
nals, però no ho fa de forma il·limitada i estableix determinats
requisits que s’hauran de complir.

D’aquesta manera, l’article 31 del Codi Penal estableix que
“les persones jurídiques seran penalment responsables” en el
cas que es compleixi una de les següents premisses:

1. Els delictes hagin estat comesos en nom i en benefici de
persones que ostentin la responsabilitat legal de les
societats, com els administradors o apoderats.

2. Els delictes hagin estat comesos per persones sotmeses
a l’autoritat dels administradors, quan no s’hagi exer-
cit el degut control sobre les mateixes. En aquest supò-
sit les actuacions delictives s’hauran d’haver realitzat en
nom i en benefici de l’empresa, i el delicte s’haurà d’ha-
ver comès durant l’exercici de les activitats socials.

De la mateixa forma s’ha de tenir en compte que aquesta
responsabilitat no podrà imputar-se per a qualsevol tipus de
delicte i que la llei preveu en quins casos serà exigible una
responsabilitat penal a les empreses, com és el cas de delic-
tes informàtics, blanqueig de capitals, delictes contra la pro-
pietat industrial i assetjament laboral, entre d’altres.

Penes aplicables a les persones jurídiques:

La comissió dels tipus delictius previstos al Codi Penal es casti-
garan amb la pena de multa –per quotes o bé de forma pro-
porcional al benefici obtingut o al perjudici causat– de forma
comuna per a totes les persones jurídiques responsables pe-
nalment.

Això no obstant, es reserven altres mesures per als supòsits
que ho requereixin sent les següents:
– Dissolució de la persona jurídica
– Suspensió de les activitats empresarials.
– Clausura d’establiments i locals.

– Prohibició de la realització d’activitats.
– Inhabilitació per optar a la obtenció de beneficis enfront a
organismes públics.

– Intervenció judicial de la persona jurídica.
El text legal puntualitza que la transformació, fusió o absor-
ció de la persona jurídica no extingeix la seva responsabilitat
penal, sinó que la trasllada a la persona jurídica resultant,
com tampoc ho fa la dissolució encoberta o simplement apa-
rent de persones jurídiques, quan aquestes continuïn amb la
seva activitat econòmica mantenint la major part dels seus
clients, proveïdors o treballadors.

Atenuants aplicables a les persones jurídiques:

La nova normativa estableix actuacions que es valoraran per
tal d’atenuar la responsabilitat de les persones jurídiques en
cas de comissió de delictes com la confessió enfront les au-
toritats, la col·laboració amb la finalitat d’aportar noves pro-
ves, la reparació del dany i haver establert sistemes
d’autoregulació –dels que fem menció al punt següent–
abans del judici oral.

Corporate Compliance:

Un dels principals dubtes sorgits respecte a l’aplicació de la
llei és en relació a l’article 31.bis.1, quan diu que les perso-
nes jurídiques podran ser responsables penalment per delic-
tes comesos per persones que es trobin sota el seu control
per no haver exercit el degut control sobre elles.

Tot i que la redacció de l’article és aparentment senzilla, mol-
tes empreses es pregunten què és exactament el degut con-
trol i on es troben els límits d’aquesta nova figura que la
reforma penal introdueix, donat que tampoc estableix els re-
quisits per considerar que el control exercit ha estat el sufi-
cient per tal d’evitar la responsabilitat penal.

Les conseqüències jurídiques d’aquesta responsabilitat penal
–es pot arribar a la dissolució de la societat– fan que sigui im-
portant per a les empreses crear protocols d’actuació i sis-
temes d’autoregulació que evitin conductes indesitjades
per part de qualsevol dels treballadors o directius d’em-
preses, és a dir, el que en dret anglosaxó es coneix com cor-
porate compliance.

Consideracions finals:

Cal destacar, per la polèmica suscitada pel mateix, que l’a-
partat cinquè de l’article 31 de la reforma estableix que les
Administracions Públiques, partits polítics, sindicats i orga-
nismes de Dret Internacional Públic, entre d’altres, queden
exempts de la responsabilitat penal.

De la mateixa forma s’ha criticat que la Llei no estableixi dis-
tincions per l’aplicació de la mateixa entre les empreses per
les seves diferents característiques o dimensions.

A falta de veure les primeres conseqüències jurídiques de
l’entrada en vigor de la Llei, la reforma obliga a les diferents
empreses a crear, o bé revisar, els seus protocols d’actuació
per tal adaptar-los a les exigències de la Llei.

Andrea Serrano Cabré
Advocada, Guillén Bécares, Advocats i Economistes

aserrano@gbae.es

La responsabilitat penal de les persones jurídiques
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Els informes corresponents als comptes anuals de l’exer-
cici acabat el 31 de desembre del 2010, com a conse-
qüència d’una nova regulació (les noves normes tècniques
d’informes publicades per l’Institut de Comptabilitat i Au-
ditoria de Comptes el 21 de desembre de 2010), canvien.
Aquests canvis fan referència a la redacció d’alguns dels
paràgrafs, donat que s’ha aprofitat per fer-los més com-
prensibles, però els canvis més transcendentals afecten a
la seva estructura i a la forma d’informar i plasmar en l’in-
forme les diferents incidències que poden sorgir en una
auditoria.

És evident que, per a l’adequada comprensió de la informa-
ció financera, els usuaris de la mateixa han de familiaritzar-
se amb el nou enfocament dels informes d’auditoria.
Aquesta labor de familiarització es pot aconseguir millor si es
disposa des d’un primer moment d’una sèrie d’indicacions
que, encara que siguin molt bàsiques, ens donin una idea
general dels aspectes més rellevants que s’han de tenir en
compte a l’hora de procedir a la lectura d’aquests nous in-
formes d’auditoria. 

Una de les labors dels auditors en general (de les seves cor-
poracions) és explicar l’estructura i abast dels seus informes
als usuaris dels comptes anuals. En aquest sentit, relaciono
a continuació una sèrie de consells pràctics que poden ser
d’utilitat a aquests usuaris.

En primer lloc cal dir que els tipus d’opinió no han variat pel
que fa a les anteriors normes tècniques i segueixen sent la fa-
vorable (sense incidències de cap tipus), amb excepcions,
desfavorable i denegada. Les opinions desfavorables i dene-
gades tenen un major nivell o significació d’incidències que
l’opinió amb excepcions.

El més útil per a l’usuari, per poder entendre els informes
d’auditoria, és distingir els diferents paràgrafs que inclouen
i el seu significat. Els informes d’auditoria contindran sempre
dos paràgrafs que es denominen “d’abast” (és sempre el pri-
mer) i “d’opinió” (és en el que es manifesta el tipus d’opi-
nió). Si entre tots dos paràgrafs no se n’inclou cap altre,
l’opinió d’auditoria que ha de mostrar l’informe serà sense
excepcions. Per contra, si s’inclouen un o més paràgrafs,
aquests estaran destinats a descriure les excepcions que l’au-
ditor hagi considerat necessari posar de manifest. Aquestes
excepcions poden ser de dos tipus. D’una banda, recolliran
les limitacions a l’abast del treball de l’auditor i, per un altre,
els incompliments de principis i normes comptables per part
de l’entitat auditada (incloses les omissions d’informació). En
aquest apartat s’introdueix el canvi més important d’aquesta
nova normativa en relació amb l’anterior, ja que anterior-
ment les incerteses eren causa d’excepcions.

En cas que s’incloguin excepcions en l’informe, depenent de
la seva magnitud i consideració, l’auditor emetrà un tipus o
un altre d’opinió. Es donarà una opinió amb excepcions si
els efectes d’aquestes són significatives, i podrem distingir
aquesta circumstància ja que en el paràgraf d’opinió s’in-
clourà l’expressió “excepte per”. L’auditor emetrà una opi-
nió desfavorable o denegada en el cas que els efectes de les
excepcions siguin molt significatius. L’opinió desfavorable
sorgirà com a conseqüència d’incompliments molt significa-
tius de les normes comptables i la denegada per limitacions,
molt significatives, en l’abast del treball de l’auditor. La dis-
tinció entre tots dos tipus d’opinió és fàcilment recognosci-

ble amb una simple lectura del paràgraf d’opinió. Així, si ens
trobem davant d’una opinió desfavorable en el citat parà-
graf veurem que s’indica “…..els comptes anuals de l’exer-
cici 20XX adjuntes no expressen la imatge fidel...”, mentre
que per al cas d’una opinió denegada figurarà en el parà-
graf d’opinió l’expressió “… no podem expressar una opinió
sobre els comptes anuals…”.

Quan l’auditor consideri necessari destacar un fet reflectit en
els comptes anuals de l’entitat auditada, podrà fer-ho intro-duint
un “paràgraf d’èmfasi”. Aquests paràgrafs poden distingir-se
de la resta donat que sempre estan situats immediatament
després del d’opinió, i s’esmenta expressament que la cir-
cumstància en qüestió no afecta a l’opinió. 

Aquesta forma de reportar s’utilitza principalment per in-
dicar l’existència d’una incertesa significativa, entenent-se
com a tal aquella circumstància el desenllaç de la qual depèn
d’accions o fets futurs i que poden afectar als comptes
anuals auditats. Només en casos extrems, i davant de múl-
tiples incerteses (interrelacionades) l’efecte de les quals
pugui ser molt significatiu, l’auditor podria considerar
apropiat denegar l’opinió en lloc d’incloure paràgrafs
d’èmfasis i, en aquest cas, les incerteses es descriurien com
a paràgrafs d’excepcions, situant-se abans del paràgraf
d’opinió.

A part dels tipus de paràgrafs que hem esmentat, poden
existir un altre tipus de paràgrafs denominats “d’altres qües-
tions”. Aquests tenen la finalitat de ressaltar, per a l’usuari
dels comptes anuals, algun assumpte rellevant per a l’ente-
niment de l’auditoria, les responsabilitats de l’auditor o del
seu informe. S’inclouen, si s’escau, després del paràgraf
d’èmfasi i, per tant, després del paràgraf d’opinió. Amb la
normativa anterior aquest tipus de paràgrafs eren utilitzats
en alguns casos, però es col·locaven després del paràgraf
d’abast.

En aquelles circumstàncies en les quals l’entitat, ja sigui per
obligació o voluntàriament, presenti l’informe de gestió, l’au-
ditor inclourà un paràgraf final en el seu informe que ver-
sarà principalment sobre la concordança de la informació de
l’informe de gestió amb la dels comptes anuals.

Els usuaris dels comptes anuals han de tenir en compte que
si els comptes anuals expressen la imatge fidel, no hi ha
hagut limitacions en el treball de l’auditor i no hi ha altres
fets importants a ressaltar, l’auditor només inclourà el parà-
graf d’abast i el d’opinió en el seu informe, a més del cor-
responent a l’informe de gestió, si aquest es presentés
conjuntament als comptes anuals. Si l’auditor introdueix més
paràgrafs, hem d’identificar-los com d’excepcions, d’èmfasis
o d’altres qüestions i llegir-los detingudament, ja que en tots
els casos la informació que inclouen pot ser rellevant per a
l’usuari dels comptes anuals.

Així doncs la nova normativa introdueix canvis rellevants de
fons, canvis orientats a una millor ordenació i classificació
dels diferents paràgrafs i altres canvis de terminologia per
adaptar-los millor a les circumstàncies actuals. Aquesta nova
normativa també constitueix, sense cap dubte, una major
aproximació a la qual impera internacionalment.

Carlos Puig de Travy
Presidente del REA

Els nous informes d’auditoria
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ASPECTES GENERALS

La normativa de protecció de dades personals1 estableix l'obli-
gació per a institucions, empreses i particulars que tractin dades
de persones físiques a inscriure els corresponents fitxers a l’A-
gència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) o a l’òrgan
equivalent de la Comunitat Autònoma competent, en el nos-
tre cas, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

L’última estadística del Registre General de Protecció de
Dades (RGPD)2 determina que Sanitat, amb un total de
163.662, és el tercer sector d’activitat amb major número de
fitxers inscrits. Aquesta informació general del territori espa-
nyol, coincideix força en el cas de Catalunya, ja que d’acord
amb l’última Memòria de l’APDCAT3, el sector Salut, amb un
total de 361 fitxers, és el segon en nombre d’inscripcions.

Encara que la notificació dels fitxers sigui una mesura senzi-
lla (existeixen models amb formats pre dissenyats als websi-
tes de les Agències, és ràpid, gratuït,...), no és menyspreable
aquest alt grau d’acompliment pel sector, tenint en compte
les deficiències i/o desconeixement en d’altres sectors.

Val a dir també que el fet que les dades de salut són dades
sensibles qualificades de nivell alt, implica que s’hauran de
garantir les mesures màximes de seguretat i això és ben com-
plex, donat que a més de disposar de protocols interns i fil-
tres informàtics adequats, també s’haurà de vetllar per un
correcte ús de les històries clíniques, arxius documentals, etc.

ACTUALITAT

El desembre de 2010 es van publicar els resultats de l’estudi4

elaborat per l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comu-
nicació (INTECO) i l’Agència de Protecció de Dades de la Co-
munitat de Madrid (APDCM), segons el qual Catalunya
apareixia com a capdavantera en protecció de dades en el
sector sanitari espanyol.

Aquest estudi tenia per objectiu reflectir l’estat de la protec-
ció de dades als centres assistencials del territori, reconèixer
bones pràctiques que s’han portat a terme en determinats
dispositius, així com també indicar recomanacions tant per
als usuaris, com per als professionals, centres sanitaris i Ad-
ministracions Públiques.

Segons l’esmentat estudi, Catalunya lidera amb un 96,9% el
grau de coneixement de la protecció de dades en el sector
sanitari, mentre que el nivell de compliment de la normativa
se situa en un 81,7%.

També a finals del 2010 es va difondre l’Informe5 de l’Agèn-
cia Espanyola de Protecció de Dades, en relació amb el com-
pliment de la LOPD als hospitals. En aquest cas, els hospitals
catalans no varen ser objecte d’aquesta actuació, donat que
es troben sota el control de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades. No obstant això, és bo posar de manifest part
de les conclusions de l’informe:
– En general, el nivell de compliment en els centres públics
és menor que en els centres privats.

– Les principals deficiències trobades en més d’un 22,1%
dels centres és que no compten amb dispositius d’emmagat-
zematge d’històries clíniques dotats de mecanismes que obs-
taculitzin la seva obertura i un 29,3% dels hospitals no dóna
evidència d’haver realitzat una auditoria de protecció de dades.

També en relació amb l’informe, destacar com a principals
recomanacions:
– Conveniència de revisar i completar les clàusules informa-
tives en els formularis de recollida de dades de pacients.

– Informar al personal de neteja de la necessitat de garantir
la confidencialitat de les dades (p. ex. en la recollida de les
escombraries)

– Aplicar procediments de dissociació de dades en els trac-
taments que hagin estat externalitzats

– Adoptar mesures per evitar la substracció, pèrdua o accés
indegut a la documentació durant el seu transport (p. ex.
trasllat de les històries clíniques)

CONCLUSIONS

L’entorn sanitari ha estat des dels inicis un dels que ha tin-
gut major seguiment per part de les autoritats en la matèria.

A nivell de l’AEPD ha estat objecte d’aprofundiment des de
diverses actuacions: revisió de la situació als Hospitals Públics
el 1997, Registre Nacional de Sida el 2000, l’Hospital Psi-
quiàtric Penitenciari el 2000, els Laboratoris Hospitalaris i en-
titats que els presten serveis el 2004, etc.

No obstant l’anterior, darrerament s’ha observat un incre-
ment en les reclamacions de ciutadans relatives a l’exercici de
drets ARCO en relació amb les històries clíniques, així com
també han augmentat els procediments tramitats per l’A-
gència vinculats a la vulneració dels deures de seguretat i se-
cret per part dels centres sanitaris. A continuació s’indiquen
algunes dades de l’últim període publicat:
– L’AEPD van registrar un total de 123 denúncies i actua-
cions prèvies d’investigació del sector de la sanitat

– El 18,6% dels procediments sancionadors de l’APDCAT
han estat dirigits al sector salut.

Per tant, malgrat que a Catalunya cada vegada podem sen-
tir- nos més satisfets en el grau de coneixement i compliment
de la normativa en el sector salut, paradoxalment les recla-
macions amb els usuaris dels serveis no han deixat d’incre-
mentar-se.

Caterina Bartrons i Pou
Gerent de Serveis Jurídics

Faura-Casas, Auditors-Consultors SL
economiadelasalut@coleconomistes.com

(1) Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, i reglament que la desenvolupa, Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre.

(2) Les últimes dades són de l’estadística de gener 2011, veure punt
2.3.2. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/es-
tadisticas/common/pdfs/2011/est201101.pdf)

(3) L’última Memòria de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
publicada en aquesta data és la del 2009.

(4) Estudio sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales
en el sector sanitario español. (http://www.madrid.org/cs/Sate-
llite?c=PAPD_Generico_FA&cid=1142621135496&language=es&
pagename=PortalAPDCM%2FPAPD_Generico_FA%2FPAPD_fic-
haPublicacion)

(5) Informe de cumplimiento de la LOPD en hospitales 2010.
(https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_pren
sa/2010/notas_prensa/common/octubre/INFORME_HOSPITA-
LES.pdf)

Salut i protecció de dades a Catalunya
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Espanya va finalitzar el 2010 amb uns resultats millors dels pre-
vistos; en un context caracteritzat per una economia mundial
que va créixer un 5,0% i un comerç internacional que va aug-
mentar un 12,0% segons el Fons Monetari Internacional (FMI)
(-0,6% i -10,7% el 2009, respectivament). El PIB va patir un re-
trocés d’un 0,1%, front la caiguda d’un 3,7% del 2009, grà-
cies al comportament positiu del sector exterior, especialment
en la darrera part de l’exercici, mentre que la demanda interna
va continuar contribuint negativament a la marxa de l’econo-
mia (-1,1%). Les exportacions van augmentar un 10,3% i les
importacions un 5,4%. Per la seva part, el consum de les llars
s’incrementà un 1,3%, alhora que el de les administracions
públiques va disminuir un 0,7% i la formació bruta de capital
fix un 7,6%. La indústria i els serveis van experimentar un crei-
xement al llarg de l’any, mentre que l’agricultura i la construc-
ció van contraure la seva activitat. En global, l’ocupació va
caure un 2,4%, alhora que la taxa d’atur s’enlairava al 20,1%.
La fotografia del 2010 mostra una economia desequilibrada
que està en ajustament. Estem en un procés de reubicació de
l’economia que ara per ara està inacabat i que té un cost social
que es resumeix en un increment important de l’atur. Mentre
que no es corregeixin aquests desequilibris i problemes estruc-
turals el ritme del creixement d’Espanya serà lent i la recupera-
ció tindrà lloc amb retard respecte a altres països europeus.

Per al 2011 el FMI espera un creixement de l’economia mun-
dial d’un 4,4% i un increment del comerç internacional d’un
7,1%. No obstant això, aquestes estimacions estan sotme-
ses a vàries incerteses i riscos 

Segons un pànnel de 17 entitats expertes en conjuntura1, les
previsions en el cas d’Espanya per al 2011 reflecteixen un aug-
ment del PIB d’un 0,8%, que el FMI situa en el 0,6%, sense
canvis destacats pel que fa la composició d’aquesta evolució.

La demanda interna registrarà el 2011 un retrocés d’un 0,3%,
amb un increment d’un 0,9% del consum de les llars –degut
al deteriorament de la renda disponible de les llars per la re-
ducció de l’ocupació i l’augment de l’atur, la pujada de l’IVA,
la finalització d’incentius al consum,...- i una davallada d’un
1,1% en el consum públic. Es pot afegir que s’anticipa que el
dèficit de les administracions públiques experimenti un des-
cens, situant-se en un 6,4% sobre el PIB, inferior al de l’exer-
cici anterior (9,3%). Val a dir que el dèficit públic del 2010 va
ser més positiu del previst inicialment, degut a l’increment dels
ingressos, especialment per l’IVA, i al retall de les despeses.
També, es reduirà la contribució negativa al creixement de
l’endeutament del sector privat, que passarà de representar
un 5,4% del PIB el 2010 a suposar un 3,0% el 2011.

Mentrestant, la formació bruta de capital fix experimentarà
una millora, en caure durant el 2011 només un 2,7%, gràcies
a l’acceleració de la inversió en equipament i en altres pro-
ductes, que creixeran, respectivament, un 2,5% i un 0,6%, i
una suavització de la disminució de la relativa a la construc-
ció (6,1%), sobretot de la inversió residencial. En aquest con-
text, cal afegir que les previsions per a l’activitat industrial
també milloren, esperant-se un augment d’un 1,9% en l’ín-
dex de producció industrial, per sobre del 0,8% del 2010.
En un altre sentit, es preveu que les exportacions estatals crei-
xin un 6,6%, mentre que les importacions registraran un aug-
ment d’un 2,3%. Això permetrà que continuï la correcció del
dèficit exterior. Durant el 2011 s’espera que el saldo negatiu
de la balança de pagaments es situï en un 3,6% del PIB, per
sota del 4,5% de l’any anterior. 

L’ocupació continuarà sent una de les grans afectades per la
crisi econòmica. Segons el pànnel d’experts, el 2011 patirà un
retrocés d’un 0,2%, mentre que la taxa d’atur ascendirà lleu-
gerament fins al 20,3%. En altre sentit, els costos laborals uni-
taris s’incrementaran un 0,2%, front el descens d’un 1,5%
del 2010. Tot l’anterior fa que s’esperi que la productivitat aug-
menti el 2011 un 1%, per sota del 2,3% de l’exercici passat.

El panorama inflacionista pel 2011 és incert. Segons el pànnel
d’experts, l’índex de preus al consum (IPC) en mitjana anual
creixerà un 2,3%, per sobre de l’1,8% del 2010, mentre que
la taxa interanual esperada per al mes de desembre és d’un
1,7% (2,8% el 2010). Cal remarcar que aquesta previsió s’ha
revisat a l’alça degut a les pressions procedents no tan de la de-
manda, que resta continguda, sinó de factors externs: preu de
l’electricitat, del petroli factors geopolítics i desastres naturals.

De cara a l’any 2012 s’espera un creixement de l’economia
mundial d’un 4,5% segons el FMI, amb un increment del co-
merç internacional d’un 6,8%. Per a Espanya es preveu un
panorama més positiu que el previst per al 2011. La Funda-
ción de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) anticipa que el PIB es-
tatal creixerà un 1,4%, amb canvis importants en la composició
d’aquesta evolució. La demanda interna farà una contribució
positiva a la marxa de l’economia (0,6%), després de varis ex-
ercicis del contrari. El consum de les llars augmentarà un 1,3%,
mentre que el consum de les administracions publiques caurà
novament un 1,2%, com a conseqüència dels plans d’ajusta-
ment fiscal, cosa que permetrà situar el dèficit públic en el
4,5% del PIB. Per la seva part, l’endeutament del sector privat
seguirà caient, fins a situar-se el 2012 en un 1,4% sobre el PIB.
La formació bruta de capital fix experimentarà el 2011 una re-
trocés d’un 0,5%, gràcies a l’evolució positiva de la inversió en
equipaments i altres productes i a la moderació del descens de
la inversió en la construcció, especialment en el cas de la resi-
dencial. El sector exterior continuarà fent una aportació positiva
al creixement del PIB durant el 2011, però per sota dels anys an-
teriors. Les exportacions s’incrementaran un 6,6%, mentre que
les importacions augmentaran un 3,6%, alhora que el dèficit de
la balança per compte corrent seguirà reduint-se.

Segons FUNCAS, al llarg del 2012 es crearan llocs de treball, però
de forma molt modesta. L’ocupació registrarà una pujada d’un
0,4%, la qual cosa no es reflectirà en una disminució de l’atur,
amb una taxa prevista d’un 20,5%. D’altra banda, els costos la-
borals unitaris s’incrementaran lleugerament (0,2%) i la produc-
tivitat augmentarà menys intensament que en els anys anteriors.
Finalment, les previsions sobre la inflació situen el deflactor del PIB
en l’1,1% el 2012, mateix percentatge que el 2011.

Àngel Hermosilla
Economista, responsable de la secretaria econòmica

hermosilla@economistes.com

(1) Aquest pànnel d’experts està integrat per Analistas Financieros In-
ternacionales (AFI), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Caja
Madrid, CatalunyaCaixa, Cemex, Centro de Estudios Economía de
Madrid (CEEM-URJC), Centro de Predicción Económica (CEPREDE-
UAM), Esade, Fundación Cajas de Ahorros (FUNCAS), Instituto
Complutense de Análisis Económico (ICAE-UCM), Instituto de Es-
tudios Económicos (IEE), Instituto Flores de Lemus (IFL-UC3M), In-
termoney, la Caixa, Repsol, Santander i Solchaga Recio & Asociados.

Podeu consultar el Noticiari complet a la web del Col·legi.
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EL PROGRAMARI DE GESTIÓ INTEGRADA COM EINA
DE GESTIÓ I SUPORT DEL SISTEMA D´INFORMACIÓ:
COM OPTIMITZAR EL SEU PROCÉS D´IMPLANTACIÓ

Qualsevol organització per petita que sigui cada cop més té
una necessitat de tenir informatitzada tota la seva gestió des
de l’àmbit comercial, logístic, de producció, de serveis, de
qualitat i administratiu-financer; fins i tot la necessitat de
poder obtenir informació per la millor presa de decisions. Per
tant aquesta informatització cada cop més està anant des
d’un entorn local més tradicional a un altre més integrat en
la web.

Totes les organitzacions són conscients, que la competitivitat,
l’eficiència i la qualitat són els tres elements imprescindibles
per diferenciar-se de la competència que cada cop està més
globalitzada. En aquest moments tots competim en front de
tots. El problema es complica encara més pel fet que l’entorn
de negocis actual exigeix que es prenguin decisions cada cop
més ràpides. Amb l´arribada d´Internet i del comerç electrò-
nic, s’han accelerat tots els aspectes dels negocis. Avui, tenir
la capacitat de respondre ràpidament als canvis del mercat és
un requisit indispensable.

Per aconseguir-ho necessitem eines informàtiques que inte-
grin tots els nostres processos de negoci de forma eficient,
que gestionin els recursos adequadament, que permetin una
ràpida presa de decisions, incrementin la competitivitat, aug-
mentin la rendibilitat i redueixin els costos. Per tot això han
aparegut els sistemes integrats de gestió empresarial, ERP
(Planificació dels recursos), CRM (sistemes per gestionar la
relació amb els clients) i sistemes per analitzar la intel·ligèn-
cia del negoci BI (Business Intelligence).

Caldrà pensar que el mercat dels programaris ha de facilitar
productes molt més propers als usuaris, amb una facilitat
d´implantació, posta en marxa i utilització que permetin ser
més competitius amb la gestió del nostre negoci. Prèviament
cal analitzar molt bé quines són les necessitats que tenim
avui i quines tindrem en el futur, sense oblidar que en qual-
sevol cas estem condicionats a l´entorn i a un mercat deter-
minat. Un error molt freqüent és pensar que els programaris
estan dissenyats per adaptar-se a la nostra forma d’operar
actualment i que es poden optimitzar els processos de ne-
goci sense haver de transformar o fer canvis en la nostra or-
ganització.

És necessari que el programari de gestió escollit hagi d’a-
daptar-se a les necessitats, requeriments i objectius de l’or-
ganització. Però nosaltres també hem de ser conscients que
haurem de fer canvis en la forma de fer les coses d´una
forma més eficient. El projecte d´implantació d’un progra-

mari no és únicament dotar-se d’eines tecnològiques, sinó
també desenvolupar un procediment de transformació dels
nostres processos. Aquest tipus de programaris fan que els
usuaris i els departaments no siguin independents sinó que
formin una unitat comuna per fer créixer una organització;
en definitiva que sigui més competitiva, flexible i dinàmica.

Quan intentem implementar un programari de gestió inte-
grat hem de tenir en compte els diferents factors clau: au-
tomatitzar no vol dir necessàriament solucionar problemes
sinó que el que fem és informatitzar els problemes. Les per-
sones i la cultura de l’organització marquen el camí a l’èxit
o al fracàs en la implantació, són elements clau.
– És important que un projecte com aquest pugui ser liderat
per un alt executiu de l´organització, convençut de la im-
portància i els beneficis que suposarà aquesta eina.

– En ocasions, el programari es veu com una eina només tec-
nològica, però cal que en la seva implantació hi participin
persones de les diferents àrees o departaments.

– És molt important que els futurs usuaris estiguin integrats
des del primer moment en el projecte, convençuts de que
la implantació suposarà una millora per a l’organització i
per a ells mateixos.

– La metodologia de la implantació no pot oblidar la situa-
ció del personal de cada organització i del futur usuari.

– Serà necessari, per tant, emprendre un bon pla de comu-
nicació intern per aconseguir fer entendre les bondats i els
beneficis del nou programari.

– Un dels problemes més importants és precisament el temps
d’implantació del mateix i els costos associats que com-
porta un retard sobre la planificació prevista.

– Una causa dels principals retards que es produeixen en la
implantació d’un programari és perquè s’han de re disse-
nyar els processos i circuits de treball un cop la implanta-
ció ha començat.

– Si el programari seleccionat és suficientment flexible i es-
calable, segur que podrem posar en marxa els nous pro-
cessos que milloraran l’eficàcia i l’eficiència.

En definitiva en la mesura que puguem hem de ser molt ri-
gorosos amb la metodologia d’implantació, definint clara-
ment las fases i els temps, deixant al marge la resolució
d’incidències que puguin sortir com a noves necessitats i que
es pugui treballar en completa col·laboració amb l´implanta-
dor que és qui en definitiva ens pot permetre tirar endavant
i amb èxit el projecte d’implantació d´un nou programari que
integri la nostra gestió.

Departament d’Informàtica del CEC
informatica@coleconomistes.com

Quadern de navegació
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AGÈNCIES DE VIATGES

Iuristravel, taller de viatges, organitzadora de viatges/expedicions amb arqueòlegs, na-
turalistes i cientifics, així com viatges a mida i events, ofereix a tots els col·legiats un
5% de descompte sobre tots els viatges combinats.
Més informació: Roger de Llúria, 108 pral 2a  08037 Barcelona  Tel. 93 207 31 98
Fax 93 458 54 84  iuristravel@iuristravel.com  www.iuristravel.com

ALIMENTACIÓ
Celler Mas Bacus, ofereix un 5% de descompte en els seus articles.
Més informació: Enric Granados, 68  08008 Barcelona  Tel. 93 453 43 58

Noe Vins, botiga especialitzada en vins amb més de 1.500 referències, ofereix una ta-
rifa preferencial en els seus articles, a tots els col·legiats. Si desitgen fer la compra a
través de la seva web, caldrà identificar-se posant a usuari eco i password el número
de col·legiat.
Més informació: Av. Torre Blanca, 3  08190 Sant Cugat del Vallès  Tel. 93 589 19 83
noe@vinsnoe.com  www.vinsnoe.com

ALLOTJAMENT
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 i familia un
descompte del 10%.
Més informació i reserves: Tel. 609 613 430  reserves@elmuig.com  www.elmuig.com

EXE Hotels, els col·legiats tenen dret a: detall de benvinguda primera nit (ampolla d’ai-
gua, bombons, cistella de fruita...), consideracions en l’hora d’arribada i sortida de l’ho-
tel i acompanyant gratuït en el règim de només allotjament per la reserva principal.
Més informació: Tel. 93 230 16 05  www.exehotels.com  info@exehotels.com

Fundació Abadia de Montserrat, central de reserves es compromet a oferir des-
comptes especials a tots els economistes col·legiats en els diferents serveis: allotjament
a l’Hotel Abat Cisneros i a les Cel·les Abat Marcet, Montserrat Visita i Montserrat Cul-
tura. Llista oficial de preus 2011 clicant a la icona PDF.

Hotel Rutllan, situat en front del Telecabina de les pistes d’esquí de Vallnord, sector
PAL. Restaurant de cuina de mercat amb servei tradicional en taula. 
SPA-Wellness inaugurada el desembre del 2008.
Serveis gratuïts els nostres clients: garatge, piscina exterior climatitzada al estiu, Wi-Fi
en tot el hotel. Descompte del 10% sobre el règim escollit.
Més informació: Av. del Ravell, 3  La Massana (Principat d’Andorra)
Tel. 00376 738 738 Fax 00376 835 180 info@hotelrutllan.com www.hotelrutllan.com

NH Hoteles, descomptes del 5% en tots els hotels NH i Hesperia d’Espanya, Portugal
i Andorra, sobre la millor tarifa disponible flexible en el moment de la reserva de di-
lluns a diumenge, tant en habitació doble com en habitació doble per ús individual,
només en règim d’allotjament. Imprescindible mencionar codi 41697.
Més informació: www.coleconomistes.com

Paradores, aplicarà un 10% de descompte sobre la tarifa oficial, i a més un 5% sobre
la promoció més avantatjosa que normalment és la tarifa única, però també pot ser
“Días Dorados”, “Escapada Joven”, etc. en tots els 93 Paradors d’Espanya.
Aquests Paradors estan ubicats en palaus, antics convents i castells medievals en els mi-
llors conjunts històrics de diferents ciutats i pobles.
Dates excloses (juliol, agost i fins l’11 de setembre), però els col·legiats en aquesta
època es poden acollir a qualsevol de les nostres promocions (Tarifa Única, Días Do-
rados, etc.) Cal identificar-se com a membre del Col·legi.
Central de reserves: Tels. 91 516 66 66/91 516 66 67   www.parador.es

Prestige Hotels, of the World by Keytel disposa d’una exclusiva selecció d’hotels ca-
ractertizats pel seu reconegut prestigi i el seu excel·lent nivell de servei. Descobriu-ho
visitant la nostra web.
Tots els col·legiats que facin reserva a qualsevol dels nostres hotels, mitjançant la web,
disposaran de les següents avantatges: detall de benvinguda a l’hotel, upgrading a una
habitació de categoria superior segons disponibilitat de l’hotel, enviament personalit-
zat del ‘Directori Internacional PHW’ prèvia petició a info@prestigehw.com
Newsletter exclusiva, accès al club PHW amb un elaborat programa de punts, consi-
deracions en l’hora d’arribada i sortida de l’hotel.
Més informació: Tel. 902 23 44 55  www.prestigehw.com  info@prestigehw.com

Prestigi Hotels Resort & Spa de Andorra (Novotel, Mercure, Andorra Palace e Ibis),
ofereix a tots els col·legiats un 10% de descompte en qualsevol dels quatre Hotels du-
rant la temporada 2011 i es vàlid tot l’any 2011 excepte del 26-12-11 al 5-1-12.
En allotjar-te en règim de mitja pensió (et regalen un forfait d’esquí diari a l’estació de
Vallnord) durant tota la temporada d’hivern.
Prèvia reserva i acreditació en fer la reserva i en l’arribada a l’hotel.
Més informació: Tel. 00376-873600  booking1@prestigi.ad  www.prestigihotels.com

Roc Blanc Hotels, ofereix a tots els col·legiats i els seus acompanyants, els empleats
del Col·legi i els seus acompanyants un 20% de descompte (de diumenge a dijous in-
closos) i un 10% de descompte (de divendres a dissabte inclosos) en estades en ho-
tels en règim d’habitació i esmorzar, en programes de salut i bellesa (excepte serveis
a la carta) als nostres Centres Termals, a l’entrada espai lúdic termal aquatonic (Tarra-
gona) aplicables a les tarifes públiques i a les ofertes que trobin a la nostra web en
qualsevol dels seus 2 hotels: Hotel Roc Blanc (Andorra) i Hotel Termes Montbrió
(Montbrió del Camp).
Vàlid tot l’any 2011, sempre considerant en les ofertes els períodes indicats. Aquest any
2011 no hi ha dates tancades.
Imprescindible mencionar al fer la reserva el codi Bonus Fidelitat Col·lectiu AC369.
Més informació: Tel. 902 930 400  www.RocBlancHotels.com

APARCAMENTS
Pàrquing David, ofereix una tarifa especial de 11 t (1/2 dia) i 17 t (tot el dia), pre-
sentant el tiquet prèviament segellat pel Col·legi d’Economistes.
Entradas: Aribau, 230-240; Tuset, 19-21 i Travessera de Gràcia, 62  Barcelona.

Pàrquing GEIEG-MIFAS, ofereix unes tarifes especials en el pàrquing del carrer De
la Creu, s/n de Girona.
Tarifes: 1,25 t l’hora i 0,020 t el minut, presentant el carnet col·legial a la caixa.

ASSEGURANCES
Mútua General de Catalunya, ofereix als col·legiats i els seus familiars condicions
especials en la contractació de les seves assegurances. Més informació: www.mgc.es

Regal, Canal directe de Liberty Seguros, pel fet de pertànyer al Col·legi d’Economistes
de Catalunya, t’ofereix un 10% de descompte addicional a les assegurances d’auto, llar,
moto i vida, per a tu i els teus familiars directes (cònjuge, fills i pares). 
Visita la web per calcular el preu de la teva assegurança sense cap compromís o truca
al 902 444 707 (producte vida exclusivament per telèfon).
I ara, si contractes Regal Auto entre el 1/3/11 i el 31/5/11, et regalem 40 t que in-
gressarem en el teu compte. No t’oblidis d’indicar que ets col·legiat o familiar directe
o indicar el teu Codi 2096.
Si vols conèixer els nostres productes, cobertures i serveis clica en la icona PDF.
Clica aquí si vols veure la campanya promocional de 40 t vigent fins el 31 de maig.
Més informació: Tel. 902 44 47 07  www.regal.es

CASINOS
Casino de Barcelona, invitació a l’entrada per al titular i un acompanyant presentant
el carnet de col·legiat a la recepció del Casino i un descompte del 10% en els nostres
restaurants (excepte Teppan Yaki i sopar de Cap d’Any).
Imprescindible DNI, permís de conduir o passaport. Només majors de 18 anys. Només
passaport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea.
Més informació: Marina, 19-21  08005 Barcelona  Tel. 932 257 878 
www.casino-barcelona.com

CENTRES MÈDICS
Centro Médico Dental Sant Jordi, ofereix a tots els col·legiats condicions especials
i en tots els tractaments un 20% de descompte.
Barcelona: Pg. Maragall, 25-27, baixos Tel. 93 436 09 89
Indústria, 298-300, baixos Tel. 93 450 31 11 
Calella: Bruguera, 136-138, baixos Tel. 93 769 09 61

Centros de Implantología y Estética Dental, ofereix a tots els col·legiats i familiars
directes un 25% de descompte en tots els tractaments i un 30% en implantologia i es-
tètica dental. Promoció especial implante més funda porcelana 990 e.
Més informació: Jovellanos, 9, 4t 2a (Plaça Catalunya) Barcelona Tel. 93 317 08 52
Aragó, 406, esc. A, 1r 5a  Barcelona  Tel. 93 265 82 55

Clínica Baviera, ofereix a tot el nostre col·lectiu i els seus familiars directes un des-
compte del 40% en la primera visita refractiva.
En correcció visual làser i en la resta de tractaments un 20% de descompte.
Més informació: Tel. 902 130 100  www.clinicabaviera.com

Clínica Dental DAVOS, ofereix a tots els col·legiats i families, la primera visita, dia-
gnòstic i pla de tractament gratuïts. 20% de descompte en tots els tractaments.
Horari continuat de dilluns a divendres, de 9h a 20h, dissabtes de 9h a 13h.
No tanquen per vacances. Urgències 24 h tots els dies de l’any, prèvia trucada telefò-
nica al Tel. 93 301 33 80.
Més informació: Pelayo, 44, 7º  08001 Barcelona
Tels. 93 412 66 33/93 301 33 80  www.clinicadentaldavos.com

DAVID, S.A.P

Avantatges del carnet col·legial

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.
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Clínica Dental Mayo, ofereix ara a tots els col·legiats i familiars una revisió o primera
visita, amb radiografia, diagnòstic i pla de tractament gratuïts. 30% de descompte en trac-
taments, d’implants. Implant més funda porcelana 980 w. 30% en ortodoncia invisible. In-
visalign Lite 2.240 w. Invisalign Full 3.850 w. 25% en la resta de tractaments e higiene 15 w.
Facilitat de pagaments i financiació sense interessos fins a 24 mesos.
Horari continuat de dilluns a dissabte, de 9 h a 21 h. 
A Bacelona de dilluns a divendres. No tanquem per vacances.
Av. Diagonal, 354, entl. 2a Tels. 93 457 17 30/615 213 813 Barcelona
Ripollet al c/ Padró, 70 Tel. 93 691 67 18, Granollers al c/ Agustí Vinyamanta, 13-15
Tel. 934571730 i a Rubí al c/ Francesc Macià, 76-78 Tel. 936916718
www.clinicadentalmayo.com  info@centremedicmayo  clinicadentalmayo@gmail.com

Instituts odontològics, ofereix a tots els col·legiats i familiars directores condicions
especials, serveis preventius gratuits (1a visita, revisions periòdiques, radiografies in-
trabucals) higiene bucal 22 e i en tots els tractaments un 20% de descompte. 25 Clí-
niques Dentals no franquiciades. Tel. 902119321  www.ioa.es

SAR, disposa de recursos per a la gent gran, ja sigui a través dels Centres Residencials
i/o dels serveis d’Hospital de Dia. Ofereix a tots els col·legiats, els seus ascendents i els
seus cónjuges, condicions especials en estades permanents i temporals per persones
grans convalescències i rehabilitacions als seus centres de Barcelona i l’Hospitalet.
Centre residencial SAR La Salut Josep Servat: Antequera, 8-18  Tel. 93 285 75 12
Centre Residencial SAR Regina i Hospital de Dia rehabilitador SAR Regina: 
Mare de Déu del Coll, 22-30  Tel. 93 284 87 47
Centre residencial SAR Can Buxeres (Hospitalet Ll.): Atmeller, 6 Tel. 93 260 31 81
Més informació: atcliente.sar@sar.es  www.sar.es

CINEMES
Cinemes Girona, als membres del CEC que gaudeixin amb el cinema i la cultura, Cine-
mes Girona els hi ofereix formar part del Club del Soci. El carnet de soci de Cines Girona us
permetrà venir tot l’any al cinema a preu del dia de l’espectador i participar de promocions
i sortejos especials, que us anirem anunciant mitjançant la nostra pàgina web i el butlletí
electrònic. Heu d’emplenar el formulari que trobareu a http://www.cinemesgirona.cat/soci
a l’apartat El Club i introduir el codi de referència 125 a la casella corresponent.
C/ Girona, 173-175  www.cinemesgirona.cat

CLIMATITZACIÓ
Climatització H&H TOFRET, ofereix en tots els seus articles d’aire condicionat i ca-
lefacció un descompte del 15%.
Més informació: Tel. 93 318 97 79  Mòbil: 657 693 141  tofret_hh@hotmail.com

COMERÇOS
Magda Planellas, presentant el carnet del CEC oferim un 10% de descompte en tots
els nostres articles, bosses, sabates, peça de vestit i complements. (Descompte no vàlid
en rebaixes o promocions).
Més informació: Benet Mateu, 49-51/Laforja, 112 Barcelona www.magdaplanellas.com

Floristería Navarro, ofereix un 10% de descompte en els productes adquirits a la bo-
tiga del c/ València, 320. Queden exemptes d’aquest descompte els productes d’Inter-
flora i les compres per la pàgina web. Per beneficiar-se del 10% s’haurà de presentar
el carnet del Col·legi d’Economistes.
Més informació: València, 320 Barcelona Tel. 93 457 40 99 www.floristeriasnavarro.com

Ona Joia, ofereix entre un 10% i un 15% de descompte en tots els seus articles.
Més informació: Bulevard Rosa, local 20 - Pg. de Gràcia, 55  08007 Barcelona
Tel./Fax 93 215 83 07
C.C. La Maquinista, LC-102 - Ciutat d’Asunción, s/n 08030 Barcelona Tel./Fax 93 360 81 90
Argenteria, 25  08003 Barcelona  Tel. 93 215 11 82

ESPORTS
Circuit de Catalunya t’ofereix una oportunitat única de gaudir del món del motor i
viure les millors curses com la F1 i la Moto GP. 
Per als col·legiats oferim la possibilitat de treure l’abonament del circuit en prevenda
durant tot l’any. El quadre de tarifes 2011 clicant a la icona PDD.
Més informació: Tel. 935 719 777 socis@circuitcat.com  www.circuitcat.com  

DIR, gaudeix d’una invitació més descomptes especials. Fes un click al PDF.
Més informació: Tel. 902 101 979  info@dir.cat  www.dir.cat 

IDIOMES
Barna House, idiomes ofereix a tots els col·legiats un 10% de descompte en el mo-
ment de concertar el servei. Classes d’anglès, francès, alemany, japonès, etc.
Traduccions tècniques, comercials i jurades.
Més informació: Roger de Llúria, 123 08037 Barcelona Tel. 93 488 00 80 
Fax. 93 488 01 69  bh@barnahouse.com  www.barnahouse.com

INFORMÀTICA
Alvin Networks, ofertes en equipaments informàtics per als col·legiats. 
Consulteu-les en el document PDF adjunt. Contacte: Sr. Joan Batlle
Informació: Cobalto, 16-20 08038 Barcelona Tel. 93 448 02 57 Fax 93 334 14 82 www.alvin.es

S4 Sistemas Especiales de Información, ofereix a tots els col·legiats ofertes en ma-
terial informàctic tant en software com en hardware i/o instal·lacions. Preus especials
per a col·legiats en el link de la Tenda Online.
Més informació: Bordeus 19  08029 Barcelona  Tel. 902 158 920

Zylab, desenvolupa solucions d’accés a la informació i potents tecnologies patentades
per a la cerca empresarial, registres, correu electrònic, documents i gestió de conei-
xement, e-discovery i edisclosure. Totes les nostres solucions inclouen la instal·lació i
la gestió de projecte. També oferim serveis d’integració i de conversió de documents.
Oferta als col·legiats d’un 15% de descompte en tots els seus productes.
Més informació: Tel. 902105112 info@zylab.es www.zylab.es

LIBRERIES
Casa del Llibre, ofereix a tots els col·legiats un descompte del 5% en tots els seus ar-
ticles excepte caixes d’experiències, targetes regal, e-books o lectors electrònics i els
productes de l’Espai Cercle de Lectors.
Més informació: Passeig de Gràcia, 62  Tels. 932 723 480/932 721 395   
pgracia@casadellibro.com  www.casadellibro.com 

Ediciones Francis Lefebvre, gràcies a l’acord de col·laboració entre el Consejo General
de Colegios de Economistas i Ediciones Francis Lefebvre, des d’ara es podrà gaudir de
preus especials en les prepublicaciones de les seves obres.Així com oferta inicial, els col·le-
giats es podran beneficiar d’un descompte especial en la publicació Memento Fiscal 2011,
un manual pràctic que analitza, en un únic volum, tota la normativa referent als impostos
i la seva aplicació pràctica, com també els procediments tributaris i obligacions formals.
Per sol·licitar informació o reservar el producte Memento Fiscal 2011 clica aquí.
www.colectivosefl.es

MUSEUS I EXPOSICIONS
CaixaFòrum Barcelona, 50% de descompte en les entrades a activitats. Gratuïtat en
visites comentades a l’arquitectura de CaixaForum (grup de 10 persones com a mínim).
Visites comentades a les exposicions temporals (grup de 10 persones com a mínim).
Per gaudir dels avantatges, visites gratuïtes i descomptes, cal fer les reserves trucant al
93 476 86 30 i identificant-se com a soci.

CosmoCaixa Barcelona, el Museu de la Ciència de la Obra Social “la Caixa” ofe-
reix els següents descomptes i condicions preferencials: 50% de descompte a l’entrada
a totes les exposicions temporals i permanents, presentant el carnet del col·lectiu a les
taquilles del Museu.Tarifa reduïda al Planetari, l’únic Planetari digital de Barcelona.
Tarifa reduïda als cursos i jornades organitzades pel Museu. Veniu i gaudiu dels nostres
espais singulars, activitats i esdeveniments especials. Més informació: obrasocial·lacaixa.es 

Francesc Mestre Art, ofereix realitzar taxacions d’obres d’art i assessorament de res-
tauració, conservació, emmarcament i autentificacions gratuïtament (excepte despe-
ses). En les exposicions, s’aplicarà un 5% de descompte.
Més informació: Enric Granados, 28  08008 Barcelona  Tel. 934 510 466

MÚSICA
L’Auditori, ofereix en la programació dels seus cicles de producció pròpia: “Orquestra Sim-
fònica de Barcelona i Nacional de Catalunya” (OBC) un 10% de descompte, “Temporada
de Cambra” un 20% de descompte, “Festival Internacional de Percussió” i “Festival de Mú-
siques del Món” un 25% de descompte en la compra d’entrades a les taquilles de l’Auditori.
Més informació: Lepant, 150 08013 Barcelona Tel. 932 479 300 www.auditori.cat

SERVEIS EMPRESARIALS
WebFutura & Disseny i Grafisme, t’ofereix disseny de webs. 
Una web: benvinguda/portada/equip/contacte/enllaços d’interès/localització mapa
Google, domini i hosting inclòs: 480 w, també programació a mida de la seva empresa
inclòs la optimització i posicionament per als cercadors, panel d’administració de con-
tinguts. Marketing i publicitat online. Més informació: www.webfutura.es

Gestoria Online, ofereix serveis integrats per a facilitar la gestió diària d’empreses i pro-
fessionals amb l’objectiu d’incrementar l’eficàcia de les seves decisions i reduir els costos de
gestió. Per poder gaudir de les tarifes especials cal introduir el codi que es troba al pdf adjunt.
Més informació: Tel. 902 118 940  www.gestoriaonline.com  info@gestoriaonline.com

Grup Silchris, conjunt de professionals qualificats, i organitzats principalment en les
àrees de auditoria i concursal, dedicats a oferir solucions integrals a qualsevol neces-
sitat que sorgeixi al seu negoci. Més de 20 anys d’experiència permeten asegurar un
servei ràpid i eficient de la més alta qualitat. Contacti amb nosaltres per a conèixer les
avantatges i descomptes exclusius per als col·legiats del CEC.
Més informació: Tel. 902 900 665  info@silchris.com  www.silchris.com

L’Econòmic, els membres col·legiats es poden subscriure a l’Econòmic per només
36 w/any. Preu tarifa 94 w/any, preu promocional 47 w/any). L’Econòmic és un set-
manari d’informació i anàlisi sobre l’empresa que explica la realitat empresarial i eco-
nòmica de Catalunya. Tel. 972 186 480  www.elquiosc.cat

Prevengrup Prevenció Integral, SL, ofereix a tots els col·legiats un 10% de des-
compte i pressupost gratuït en el moment de concertar el servei.
Més informació: Trav. de Gràcia, 43  08021 Barcelona  Tel. 902 195 148
Fax 93 200 88 84  prevengrup@prevengrup.com  www.prevengrup.com

Ser o No Ser Màrqueting Online, el consejo general de Colegios de Economistas de Es-
paña ha arribat a un acord amb aquesta empresa per a la prestació de serveis de posiciona-
ment web i màrqueting online. Tel. 914 009 058 www.snsmarketing.es info@snsmarketing.es

VEHICLES
Canomotos.com, ofereix unes immillorables condicions en l’adquisició de ciclomo-
tors, scooters i motocicletes. Avantatges als col·legiats i familiars directes o amistats
(sempre que vinguin acompanyades del col·legiat i aquest presenti el carnet col·legial)
en els àmbits de l’adquisició de models nous de les marques KYMCO, APRILIA, DERBI,
PIAGGIO, GILERA i VESPA. També disposa de models de premsa i km 0, descomptes
en boutique i condicions especials de finançament.
Exposició KYMCO i DERBI: Gran Via Corts Catalanes, 411 Tel. 424 05 19
Meridiana, 156  Tel. 932313360  
Exposició PIAGGIO MP3: Entença, 79  Tel. 932892250
Exposició APRILIA, PIAGGIO, GILERA I VESPA: Entença, 101  Tel. 932289667
Avda. Vallcarca, 9 (Pl. Lesseps). Tel. 932185160  Meridiana, 156 Tel. 932313360
www.canomotos.com

Catalunya Motor, ofereix a tots els col·legiats i familiars un descompte mínim del 8%
més aportació del fabricant, en la compra de vehicles de la marca SEAT.
Més informació: Sr. Alfred Grau (assessor de vendes)  www.catalunyamotor.seat.es
Gran Via de les Corts Catalanes, 140 (Pl. Cerdà)  08040 Barcelona
Tel. 93 332 16 08  Mòbil 649 296 960  alfred.grau@catalunyamotor.seat.es

Catalunya Motor

francesc mestre art

NAVARRO



Publicacions

• Revista Econòmica de Catalunya 

• L’Informatiu de l’Economista 

• Altres publicacions d’interès
per als professionals:
– Principis Deontològics 
– Normes Tècniques d’Auditoria
– Circulars i documents tècnics

Assessorament 
personalitzat gratuït

Atès per experts sobre temes: 
jurídic, fiscal, financer i auditoria

Per concertar aquest servei cal dirigir-se al

Tel. 93 416 16 04

Formació

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

Es tracta d’activi-
tats formatives es-
pecífiques per a
economistes, amb
orientació pràctica
i aplicació im me-
diata al treball
professional.

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

Tel. 93 184 26 46

Accés gratuït a Internet
amb correu electrònic propi
El Col·legi posa 
a disposició dels seus
membres el servei 
d’accés gratuït 
a internet amb dues
adreces de correu elec-
trònic personalitzades,
sota el domini: 
economistes.com
El servei també disposa
d’una línia telefònica
d’atenció als usuaris 
per ajudar-los 
en la instal·lació 
i configuració 
de la connexió i dels 
programes.

Per a més informació

Tel. 93 184 26 44

Conferències, Fòrums i Jornades

S’organitzen conferències 
i dinars
col·loqui 
amb perso-
nalitats re-
llevants del
món 
econòmic 
i financer.
Cada any s’organitza la Jornada 
dels Economistes.

Productes financers

Conveni especial amb el Banc Sabadell 
que ofereix als col·legiats condicions 
especials en productes d’actiu i passiu 

(Economistes Pla de Pensions,
Targeta Visa Affinity Economistes...).
Per concertar aquest servei us podeu adreçar 
a l’oficina més pròxima al vostre domicili 
i identificar-vos com a col·legiat.

Serveis online

Directori col·legial online, Borsa de treball,
Signatura electrónica, Oficina virtual.

Per a més informació

Tel. 93 184 26 44

Comissions de treball per àrees
d’interès professional

Tots els associats tenen dret a inscriure’s
gratuïtament a les comissions que consi-
deri del seu interès. Aquestes ofereixen 
la possibilitat de mantenir reunions amb
professionals que estiguin en els mateixos

temes i a estar informats de l’actualitat
econòmica en l’especialitat de la comissió.

Altres Serveis

Llistes d’actuacions forenses
Els col·legiats inscrits en les llistes, tenen 
la possibilitat de ser designats per efectuar
encàrrecs professionals de diverses especialitats
per a les Administracions Públiques i empreses.

Avantatges del Carnet Col·legial

Tenim una sèrie d’acords amb diferents empre-
ses, establiments i entitats que ofereixen des-
comptes i avantatges comercials als membres
del Col·legi, presentant el carnet col·legial. 
Podeu consultar aquesta llista a la pàgina web.

Informació sobre els serveis col·legials
Relació dels serveis que ofereix el Col·legi d’Economistes a tots els seus membres
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Diagonal, 512 • 08006 Barcelona
Tel. 934 161 604 • Fax 934 160 061
cec@coleconomistes.com

Joan Maragall, 44 • 17002 Girona
Tel. 972 214 533 • Fax 972 214 158
girona@coleconomistes.com

Pere Cabrera 16, 1r G • 25001 Lleida 
Tel. 973 210 633 • Fax 973 212 195
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tarragona@coleconomistes.com



Informatiu de l’economista núm. 135 Pàg. 47

Entitats col·laboradores

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

GIRONA
Joan Maragall, 44, entl. 3a.
17002 Girona
Tel. 972 214 533  
Fax 972 214 158
girona@coleconomistes.com

LLEIDA
Pere Cabrera, 16, 1r G
25001 Lleida
Tel. 973 210 633  
Fax 973 212 195
lleida@coleconomistes.com

TARRAGONA
Rambla Nova, 58-60, 5è A
43004 Tarragona
Tel. 977 217 042 
Fax 977 229 831
tarragona@coleconomistes.com
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