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n aquest Informatiu trobareu el resultat de l’enquesta Situació econòmica (hivern
2005) que s’ha dut a terme del 12 al 31 de gener d’enguany. Aquesta és la primera de les
tres enquestes que al llarg de l’any us enviarem per tal de saber quina és la vostra opinió
en relació a l’economia catalana i espanyola i sobre altres qüestions d’actualitat. 

Del resultat de l’enquesta, us avanço que s’ha consolidat el nombre de participants que es
van assolir a final de 2004, més de 900 col·legiats i es preveu que, en opinió dels econo-
mistes que han participat, en els propers mesos l’economia catalana i espanyola romandrà
estancada, tot i que amb tendència a un empitjorament. El principal problema que té en l’ac-
tualitat l’economia catalana continua sent l’estat de les infraestructures i les comunicacions,
seguit per la manca de reformes estructurals i de la inflació.

En aquest Informatiu, com ja és tradicional, també trobareu, un breu comentari que cadas-
cun dels membres del Club de Conjuntura ha elaborat en relació a la seva opinió sobre l’e-
conomia catalana i que són un bon complement als resultats de l’enquesta, ja que analitza
la situació econòmica a final del 2004 i les previsions per al 2005 sector per sector.

També, hi trobareu les previsions de l’Índex d’Expectativa Borsària dels Economistes
(IEBE), corresponent al mes de març d’enguany, així com un escrit comparatiu del com-
portament de la Borsa durant l’any 2004 i les previsions del IEBE. Recordeu que, a diferèn-
cia de l’enquesta de situació econòmica, el IEBE s’obté a partir de la resposta de 30 experts
en renda variable que responen un breu qüestionari, posteriorment tractats mitjançant la teo-
ria dels subconjunts borrosos. El IEBE és, per tant, el primer índex previsional de l’IBEX 35
que té en compte la incertesa del mercat i la seva pretensió és aportar una eina més a l’ho-
ra de decidir en les inversions en borsa espanyola. Durant l’any 2004, el IEBE ha mostrat ser
un indicador de gran fiabilitat, encertant cada trimestre la tendència que assoliria finalment
l’IBEX 35.

Des de fa ja una mesos la Junta de Govern del Col·legi està treballant en el contingut de
la desena edició de la Jornada dels Economistes que tindrà lloc el proper 10 de novembre.
Els inicis sempre són lents, bàsicament perquè la Junta de Govern vol que la Jornada sigui
un esdeveniment molt participatiu, i abans de concretar quines seran les sessions es dóna
veu a col·legiats i a les diverses comissions de treball del Col·legi. El que sí que us puc
avançar és que la Jornada d’aquest any versarà sobre les tendències que es preveuen tant
de l’empresa com de l’economia catalana pels propers anys, i que en motiu d’acomplir-se
la seva X edició, la Junta de Govern està estudiant introduir diferents aspectes que ressaltin
encara més la pròpia Jornada i tots els actes que hi estan relacionats, el Sopar dels Econo-
mistes, els Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya,..... 

En el dossier central d’aquest informatiu hi trobaràs les conclusions de la Jornada dels Econo-
mistes de l’any passat, L’economia catalana. Què cal fer? que ja s’ha donat a conèixer al
Govern de la Generalitat de Catalunya i a les institucions socieconòmiques més importants
del país amb molt bona acollida per part serva. El fet de sol·licitar als coordinadors unes
conclusions del que es va debatre en cada sessió que varen coordinar, i no sols una
ressenya del que es tractava en cadascuna d’elles, és una novetat que es va introduir en
l’edició passada i vist l’èxit assolit la mantindrem en les properes edicions.

Finalment informar-vos que ja s’ha finalitzat el procés de recollida de les dades per a la
confecció del directori de col·legiats i que properament rebreu una comunicació per tal que,
si us interessa, el pugueu passar a recollir per qualsevol de les seus del Col·legi. Quan la
Junta de Govern va adoptar l’acord d’editar periòdicament un directori de col·legiats, mal-
grat els esforços en recursos humans que comporta la recollida d’autorització i el cost
econòmic que comporta l’edició, ho va fer pensat en dos aspectes. El primer de prestigi, el
fet que el Col·legi editi periòdicament un directori entenem que prestigia a la professió i
cadascun dels economistes inscrits. El segon de servei, ja que un dels serveis més impor-
tants que es pot oferir, és crear xarxes, establir contactes i un directori de col·legiats ajuda
a aquesta finalitat. 
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L’expansió econòmica de Catalunya s’ha
anat accelerant d’una manera continuada
durant l’any 2004. El creixement del PIB
s’estima del 2,6% en el conjunt de l’any.
Per sectors, es registra una acceleració
modesta del ritme d’expansió de la indús-
tria i dels serveis i el manteniment d’un
ritme elevat a la construcció , que ha tor-
nat a liderar el creixement econòmic de
Catalunya. 

Pel costat de la demanda, des-
taca l’acceleració del consum
privat i de la formació bruta
de capital fix que han
assolit el creixement més
elevat dels darreres qua-
tre anys l’any 2004 –el
3,3% i el 3,5%, respec-
tivament–, amb una
notable represa de la
inversió en béns d’e-
quipament. En canvi,
la demanda de l’estran-
ger ha continuat frenant
de manera important el
creixement del PIB, cosa
que podria haver restat
prop d’1,5 punts. Pel que fa
al comerç de béns, les expor-
tacions –limitades per la feble
reactivació de l’economia euro-
pea i la pèrdua de competitivitat–
han registrat un creixement pròxim al
5%, només lleugerament superior al de
l’any anterior; en canvi, les importacions

han augmentat prop de l’11%, gairebé el
doble que al 2003.

Malgrat la lleugera acceleració del creixe-
ment econòmic, els resultats de l’EPA

mostren un crei-

xement mitjà de l’ocupació bastant mode-
rat l’any 2004 (1,3%). A més, aquest aug-
ment prové bàsicament dels serveis,
particularment del sector públic. El sector
industrial, en canvi, ha perdut ocupació
per tercer any consecutiu. La població acti-
va ha experimentat un avenç molt discret
també, i la taxa d’atur mitjana s’ha mantin-
gut gairebé estancada a la vora del 9%, bas-
tant a prop de la mitjana de la zona euro. 

Per sectors, els indicadors d’activitat i els
resultats de les enquestes de conjuntura de
la Cambra –que recullen les opinions de més
de 4.000 empreses catalanes– mostren que:
– A la indústria s’estima un creixement

mitjà de l’1,7% l’any 2004, el més elevat
dels darrers quatre anys. La millora de
l’activitat no ha fet canviar la tendència
de l’ocupació que ha continuat caient
força. De cara al primer trimestre de
2005, les previsions de les empreses són
d’una certa desacceleració del creixe-
ment de l’activitat i de la inversió.

– La construcció ha assolit un creixement
del 3,6% l’any 2004, molt pròxim al de
l’any anterior. Els indicadors avançats
tant de la construcció d’habitatges com
de l’obra pública marquen una certa
moderació. Tanmateix, les expectatives
de les empreses per al primer trimestre
de 2005 són de represa de l’activitat i de
la contractació i d’augment significatiu
de la inversió i de l’ocupació.

– Als serveis, el ritme d’expansió s’estima
del 2,3% l’any 2004, lleugerament supe-
rior al de 2003, i el creixement de l’ocu-
pació s’ha mantingut força viu. Tanmateix,
les perspectives de les empreses per als
primers mesos de 2005 varien bastant
segons les branques; són bastant fluixes

en el comerç minorista i en el sector
hoteler i força més optimistes en el

sector de serveis a les empreses.

En definitiva, l’economia
catalana ha experimentat
una millora continuada
durant l’any 2004 i ha
assolit un creixement
remarcable, entorn de
mig punt més que la
zona euro. Les perspec-
tives de les empreses
per al primer trimestre
de 2005 són desiguals
per sectors i reflectei-
xen un grau d’incertesa

important. La debilitat de
l’economia europea i la

pèrdua de competitivitat de
l’economia catalana limitaran

el creixement l’any 2005, que
no millorarà gaire el de 2004. 

Teresa Ollé
Responsable de Conjuntura 

de la Cambra de Comerç de Barcelona 
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L’interès més alt

L’economia catalana 
al començament del 2005
El Club de Conjuntura del Col·legi d’Economistes de Catalunya organitza, a
principi i mitjan d’any, dos actes sobre l’economia catalana, coordinats pel Sr.
Jordi Goula, adreçats a tots els col·legiats per tal de mantenir-vos informats en
aquests temes.

Seguint aquesta dinàmica, el passat 17 de febrer va tenir lloc la primera d’a-
questes reunions per tractar “L’economia catalana al començament del 2005”.

A continuació us presentem unes breus ressenyes realitzades pels mateixos
ponents, sobre els aspectes que, amb més profunditat, es van comentar durant
la sessió.

Evolució de l’economia catalana l’any 2004



L’economia catalana 
el 2004
Malgrat que l’alça dels preus del
petroli ha assolit màxims histò-
rics i ha refredat les expec-
tatives econòmiques,
l’economia mundial
ha registrat el 2004
un dels creixe-
ments més ele-
vats dels darrers
anys. 

E l s  E s t a t s
Units i la Xina
s ’han er ig i t
com a motors
d ’ a q u e s t a
represa mentre
que a la Unió
Europea, tot i que
l’economia també
ha emprès un
ritme més dinà-
mic, la recupe-
ració ha estat
molt més feble.

D’una banda
perquè la debi-
litat del dòlar ha
forçat l’aprecia-
ció de l’euro de-
teriorant la seva
competitivitat i res-
tant empenta a la
demanda externa i, d’una
altra, pel fet que la demanda
interna no hi ha col·laborat en la
mesura esperada. 

L’economia catalana ha registrat, com el
seu entorn, una millora el 2004 i es pre-
veu que tancarà l’any amb un creixement
mitjà del 2,6%, per sobre dels dos anys
anteriors. La demanda interna continua
sent el motor de l’economia amb creixe-
ments superiors al PIB. El consum privat
com a principal component és el que
lidera aquesta dinàmica. 

També però, cal parlar d’uns millors
resultats de la formació bruta de capital
gràcies a la recuperació de la inversió en
béns d’equipament, factor especialment
positiu com a signe de confiança empre-
sarial que també es manifesta en la millo-
ra de la inversió estrangera en el primer
semestre de l’any. 

D’altra banda, la inversió en construcció
s’ha mantingut ferma i tot sembla indicar
que acabarà amb uns resultats no gaire
allunyats dels de l’any anterior.

Al seu torn, la demanda externa presen-

t a ,
c o m
el 2003,
una apor-
tació negati-
va al creixement
de l’economia catala-
na. A la debilitat de les exportacions du-
rant bona part de l’any, s’hi ha sumat
el fort  creixement de les importacions
esperonades per la pressió de la deman-
da interna i per l’alça del preu del petro-
li. La pèrdua de competitivitat preu
derivada tant de l’apreciació de l’euro
com de la persistència de diferencials de
preus explica també aquesta dinàmica.
Amb tot, la feblesa de les exportacions
de béns té també el seu origen en la
dèbil demanda de la zona euro cap a on
s’adreça el gros de les exportacions cata-
lanes. 

Del vessant de l’oferta, l’activitat indus-
trial mostra una millora de resultats en
relació amb l’any anterior, en bona part

grà-
cies a la re-

cuperac ió de les
exportacions en els me-

sos centrals de l’any. 

Aquesta recuperació es veu
temporalment aturada pels dèbils

resultats econòmics de la UE en el ter-
cer trimestre, per bé que els indicadors
disponibles apunten que cap a final
d’any tant les exportacions com l’activi-
tat industrial podrien haver reprès el
dinamisme. Pel que fa al sector de la
construcció, prossegueix la seva lenta
desacceleració mentre que el sector de
serveis presenta en general uns resultats
més positius que l’any anterior estimu-
lats tant per la demanda interna com per
l’aportació del sector turístic que ha
estat a Catalunya força més positiva que
a la resta de l’Estat.

Àngela Fernández Céspedes
Responsable de Conjuntura Econòmica

del Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya
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Evolució monetària
Els darrers mesos de l’any, la situació
monetària a la zona de l’euro es caracteritza
pel fort increment de la demanda del públic
per les col·locacions més líquides de l’estal-
vi, l’M3 (essencialment dipòsits en bancs i
FIAMM), mantenint per tant la recuperació
després de l’inici de reducció experimentat
a principi d’any. L’M3 creixia el novembre al
ritme anual del 6%, la taxa més elevada des
del mes de març. El motiu principal 
d’aquesta pre-

ferència per la liqui-
ditat és el baix nivell dels tipus d’interès.
Aquesta acumulació de liquiditat preocupa
al Banc Central Europeu, el qual diu que si
la confiança en la bona marxa de l’econo-
mia portés al públic a gastar aquest estalvi
líquid, es generarien pressions sobre els
preus.

Pel que fa al crèdit bancari al sector pri-
vat, en la zona euro enregistrà el mes de
novembre un creixement en taxa anual
del 6,9%, la més alta de l’any. També els
seus dos components, el crèdit a empre-

ses i el concedit a les economies domèsti-
ques enregistraren el novembre els valors
més alts de l’any, amb un 5,2% i 7,9%
respectivament. Dins d’aquest últim, el
destinat a l’adquisició d’habitatges creixia
un 9,9%. A Espanya, el crèdit al sector
privat seguí creixent a taxes molt més
elevades que a l’euro. El seu creixement
anual el novembre va ser del 17,1%, taxa
que juntament amb el 18,1% de l’octubre,
són les més altes de l’any. Per compo-
nents, el crèdit a empreses augmentà un
15,1% i el dirigit a economies domèsti-
ques un 19,5%. Si distingim entre els dos
integrants del crèdit a les llars, tenim que
mentre el crèdit hipotecari mantingué el
novembre, amb un 23,1%, el seu nivell
de l’any, el crèdit al consum continuà el
novembre la desacceleració iniciada l’oc-
tubre, marcant amb un 11,5% la taxa
anual més baixa de l’any.

Quant als tipus d’interès, en els oficials cal
destacar l’estabilitat del BCE al 2%, mentre
que la Reserva Federal seguí incrementant
el seu amb valors iguals del 0,25%, el 10
de novembre i el 14 de desembre, i el 2

de febrer situant-lo al nivell del
2,50%. El propòsit del FED amb

aquestes puges és situar el seu
tipus a un nivell neutral (cap

un 4%) és a dir no estimu-
lant l’economia com enca-
ra ho és el baix nivell
actual, i per tant segui-
ran les puges. Pel que
fa al BCE no és previ-
sible pels propers
mesos un increment
de tipus. 

Els tipus d’interès
llargs, representats pel
rendiment del deute
públic a deu anys, han

enregistrat a la zona euro
un notable descens des de

l’estiu, el qual en el cas
espanyol ha comportat situar-

lo a final de gener al nivell del
3,60%, en front del 4,25% del juliol.

Els mercats segurament no valoren
massa les perspectives de recuperació de
l’economia europea. Pel que fa als Estats
Units, és destacable que la continuada
puja de tipus del FED no ha repercutit en
els tipus llargs, els quals fins i tot han bai-
xat del 4,45% del juliol al 4,15 de final de
gener. Certament els mercats no veuen
cap perill d’inflació als Estats Units i dub-
ten de les possibilitats de l’economia.
Finalment, els tipus del crèdit bancari a
Espanya s’han mantingut estables. 

Artur Saurí
Economista,

Vicedegà de la Junta de Govern
del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Mercat de Treball
Segons l’EPA, durant l’any 2004 s’han
registrat lleugers augments de l’activitat i
de l’ocupació de forma global. Aquests
han estat protagonitzats, únicament, pel
col·lectiu femení, fet que ha suposat que al
llarg del 2004 Catalunya assolís els objec-
tius europeus per al 2005 establerts per
l’Estratègia Europea per a l’Ocupació. D’al-
tra banda, la taxa d’atur ha disminuït,
essent actualment del 8,8% (9% a la UE25).

Sectorialment, només els serveis han fet
possible el creixement de l’ocupació
(3,8%) ja que tant l’agricultura (-9,1%),
com la indústria (-5,9%) i la construcció (-
1,9%) han experimentat davallades.

Altres trets característics són que gairebé el
9% dels ocupats treballen a temps parcial
(de fet l’únic augment de l’ocupació ha
estat a temps parcial) i el 21,3% dels assa-
lariats tenen un contracte temporal (al llarg
del 2004 només ha crescut l’ocupació inde-
finida). La temporalitat continua afectant,
especialment, als joves, ja que el 41,1%
tenen un contracte temporal, mentre que a
nivell europeu aquesta xifra és del 38%. Els
registres d’afiliació a la Seguretat Social
mostren una millor evolució de l’ocupació
atès que el 2004 s’ha tancat amb un total de
3.082.495 persones afiliades, un 2,8% més
respecte del mateix període de 2003. Més
del 50% d’aquest augment ha estat prota-
gonitzat per treballadors estrangers, els
quals ja suposen el 8% del total de l’afilia-
ció catalana. Cal remarcar que, mentre el
total de l’afiliació ha augmentat del 2,8%,
l’afiliació d’estrangers ho ha fet en un 20%.

Els llocs de treball extingits a través d’un
expedient de regulació d’ocupació s’han
reduït al llarg del 2004, si bé han augmen-
tat lleugerament a la indústria tèxtil, con-
fecció i pell, passant d’englobar, aquestes
activitats, el 23% del total de llocs de tre-
ball extingits el 2003 al 32%, el 2004 (perí-
ode disponible gener- novembre).

L’increment salarial un cop incorporades
les clàusules de revisió de garantia salarial
s’ha situat en el 3,4%.

Una de les dades negatives és el fet que
segons l’atur registrat el 75% de les perso-
nes desocupades tenen un nivell formatiu
molt baix (és a dir, no superen l’equiva-
lent a l’antiga EGB).

De cara a l’any 2005, i tenint en compte les
previsions fetes per la Generalitat de Cata-
lunya, s’espera un creixement del PIB del 2,8%
que comportarà la creació de 52.700 nous
llocs de treball equivalents a temps complet.

M. Mercè Jou i Torres
Economista
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Evolució del sector
industrial
La indústria catalana va superar l’any 2004
l’alentiment dels dos exercicis anteriors, si
bé sense recuperar el dinamisme que va
experimentar durant la segona meitat dels
anys noranta.

Segons la primera estimació del Departa-
ment d’Economia i Finances de la Gene-
ralitat, el PIB industrial va augmentar d’un
1,7% l’any 2004, una xifra superior al 0,9%
de 2002 i al 0,7% de 2003, però encara
llunyana de les taxes gairebé sempre
superiors al 3% que es van donar entre
1994 i 2000. Cal ressaltar també que el PIB
industrial creix ininterrompudament a
Catalunya des del 1994, un període nota-
blement llarg.

Aquesta relativa millora de la situació indus-
trial a Catalunya s’expressa també en l’evo-
lució dels principals indicadors conjunturals:

– L’IPI (Índex de Producció Industrial) va
créixer en termes interanuals d’un 1,5%
durant el període gener-novembre, una
xifra modesta, però que contrasta positi-
vament amb el –0,1% observat durant
l’any 2003.

– L’ICI (Indicador de Clima Industrial) pre-
senta durant 2004 una mitjana anual que
es troba dos punts per sobre de la que
es va donar l’exercici anterior.

– Les exportacions van créixer en termes
interanuals d’un 4,2% durant els tres pri-
mers trimestres de l’any, una xifra lleu-
gerament superior a la de 2003.

– La inversió industrial va augmentar d’un
4,5% durant 2004, una taxa significativa-
ment superior a l’1,7% de 2003.

Tanmateix, l’ocupació industrial segueix
deteriorant-se ja que, després de caure
d’un 3,3% durant 2003, ho va fer d’un
5,9% durant 2004, segons l’EPA. (Un
–1,7% durant tot l’any segons els afiliats a
la Seguretat Social).

Perspectives de futur: 
les Enquestes de Conjuntura Industrial
i d’Inversió Industrial 

Dels resultats de l’Enquesta de Conjuntura
Industrial al llarg de l’any se’n desprèn
que el 2004 ha estat caracteritzat per una
recuperació de la confiança empresarial ja
que la mitjana anual de l’Indicador de
Clima Industrial ha estat dos punts supe-
rior a la de l’exercici anterior.

No obstant això, l’observació de les mitja-
nes trimestrals permet veure que la recu-
peració ha estat molt dèbil ja que l’ICI va
caure durant el primer trimestre, es va

recuperar durant el segon i tercer, i va tor-
nar a caure durant el quart.

Amb aquests resultats, la part més baixa del
cicle industrial, esdevinguda el 2002, ha
quedat enrere, si bé les expectatives empre-
sarials no han aconseguit superar amb cla-
redat la seva mitjana a llarg termini.

Aquesta situació és similar a la que expres-
sen els indicadors sintètics d’Espanya i del
conjunt de la Unió Europea, si bé en
aquest darrer cas la recuperació de la con-
fiança industrial ha estat lleugerament més
accentuada.

Atenent la destinació econòmica dels béns,
la recuperació de la confiança empresarial
a Catalunya ha estat més accentuada en el
subsector de béns d’inversió, ja que, en
mitjana anual, el seu ICI ha augmentat de
gairebé set punts percentuals empès,
sobretot, per la demanda interior.

Per la seva banda, l’indicador sobre el
nivell de la producció industrial ha mos-
trat un saldo positiu al llarg de gairebé tot
l’any la qual cosa vol dir que, en línia amb
l’evolució de l’IPI, l’activitat productiva ha
augmentat durant l’exercici.

Finalment, l’indicador sobre la tendència
prevista per als preus industrials ha mos-
trat al llarg de l’any una evolució a l’alça
que ha estat especialment pronunciada al
subsector de béns intermedis, el més sen-
sible a l’increment del preu del petroli.

La recuperació de les expectatives empre-
sarials que recull l’Enquesta de
Conjuntura Industrial es
reflecteix també,
fins i tot amb
més intensi-
tat, en les

dades de l’Enquesta d’Inversió Industrial
segons les quals aquesta variable va créixer
a Catalunya d’un 4,5% en termes nominals
l’any 2004, una xifra que millora l’1,7% de
l’any 2003 i que, sobretot, contrasta signifi-
cativament amb els resultats negatius de
2002 (- 2,0%) i de 2001 (- 0,9%). Cal notar
que el caràcter expansiu de la inversió
industrial durant 2004 concorda amb la
positiva evolució de la Formació Bruta de
Capital Fix en béns d’equipament que ofe-
reix la Comptabilitat trimestral.

En aquesta línia, la primera estimació sobre
el creixement de la inversió industrial a
Catalunya per al 2005 que ofereix l’En-
questa d’Inversió Industrial informa d’un
augment del 2,6%, una xifra que, si bé és
inferior a la del 2004, informa d’una relati-
va consolidació de l’actual cicle inversor.

L’any 2004, les petites i mitjanes empreses
(menys de 250 treballadors) van ser les més
dinàmiques, amb un augment de la seva
inversió del 4,9%, mentre que les grans em-
preses van registrar un increment del 4,9%.

Joan Miquel Hernández Gascón
Secretaria d’Indústria i Ener-

gia de la Generalitat
de Catalunya 
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Metal·lúrgica
catalana: 
balanç del 2004 i 
perspectives per al 2005
Segons dades provisionals del CEAM (Cen-
tre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic),
l’any 2004 va finalitzar amb un creixe-
ment de la producció del sector metal·lúr-
gic català d’aproximadament un 1% en
termes reals, taxa inferior al 3,5% de l’e-
xercici anterior. Paral·lelament, el nivell
d’utilització de la capacitat productiva ins-
tal·lada a les empreses va caure lleugera-
ment, situant-se en un 81%, quelcom per
sota del 82,9% del 2003. Mentrestant, l’o-
cupació en termes d’assalariats va regis-
trar un estancament. Val a dir que el
mercat interior va ser molt més dinàmic
–especialment, el consum privat i la cons-
trucció– que no pas les exportacions. A
l’igual que l’any anterior, el comporta-
ment d’aquestes fou desfavorable, moti-
vat per la feblesa dels principals mercats
exteriors de Catalunya i pels efectes nega-
tius de l’apreciació de l’euro front el dòlar
en les exportacions dirigides a tercers paï-
sos. Durant el 2004 cal fer esment a la
forta pujada dels preus de les primeres
matèries i dels productes semielaborats
(acer, alumini, coure,…), que van incre-
mentar-se de mitjana un 12%, arribant en
algunes empreses fins i tot a un 70%.
Aquest augment no es traslladà totalment
als preus de venda del sector, que van
créixer al voltant d’un 3%, cosa que sig-
nificà un deteriorament dels marges
empresarials.

Les branques d’activitat que van experi-
mentar una evolució més favorable durant
l’exercici foren la instrumentació, la cons-

trucció de maquinària i
material elèctric, i la producció i prime-

ra transformació de metalls. En canvi, la
fabricació de màquines d’oficina i equips
informàtics i, en menor mesura, l’electrò-
nica van registrar els pitjors resultats.

Per a l’any 2005 es preveu que la produc-
ció real de la metal·lúrgia catalana experi-
menti un creixement d’un 3%, gràcies a la
consolidació del dinamisme del mercat
intern i a la reactivació de les exporta-
cions. No obstant això, aquest creixement
no es veurà reflectit en la marxa de l’ocu-
pació, que probablement registrarà un
descens. Els tres elements de preocu-
pació del sector per a l’exercici
en curs són: la continuació de
la tendència alcista dels
preus de les primeres
matèries, la marxa de
les exportacions, i en
particular dels mer-
cats comunitaris, i
l’impacte negatiu
sobre aquestes de
l’apreciació de
l’euro en els mer-
cats de divises.

Àngel 
Hermosilla
Economista, 

Centre d’Estudis
i Assessorament

Metal·lúrgic (CEAM)

La construcció catalana
a començament 
de 2005
Si haguéssim d’assenyalar els tres trets
bàsics del que ha estat la construcció cata-
lana al 2004 aquests serien el manteni-
ment de l’activitat en l’habitatge de nova
construcció, l’important increment dels
costos i la caiguda de la licitació oficial
d’obres.

Pel que fa a l’habitatge el nombre dels
que es van iniciar al 2004 a la província
de Barcelona ha estat un rècord, 51.657
habitatges, un 15% més que l’any ante-
rior. De la resta de demarcacions territo-
rials les dades arriben només fins a
setembre però en tendència anual pre-
senten una variació positiva a Lleida
(+31%) i Girona (+7%) mentre que a
Tarragona la variació és lleugerament
negativa (-0’4%). L’any 2004 a la demar-
cació territorial de Barcelona s’hauran ini-
ciat el 53% del total català, a Girona el
17%, a Lleida el 9% i a Tarragona el 21%.
El total d’habitatges iniciats a Catalunya el
2004, al voltant dels 95.000, haurà experi-
mentat un creixement del 10-12%, tornant
un any més a superar la xifra de l’any
anterior.

Durant el 2004 un material bàsic per a la
construcció com és l’acer ha patit les
conseqüències d’una demanda creixent
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provenint de la Xina i de l’encariment
del nòlit del transport marítim, cosa que
ha comportat un increment de l’índex de
productes siderúrgics per a la construc-
ció del 40%. El coure, material bàsic per
a les instal·lacions, ha experimentat una
pujada del 30%. Al costat d’aquestes
taxes les de la resta de materials bàsics
han quedat emmascarades però també
han tingut un comportament alcista: l’e-
nergia un 13%, la ceràmica un 7% i el
ciment un 5’4%. El cost laboral va créixer
un 4’9%. Tot això ha comportat un incre-
ment del cost de l’edificació d’un 8’2% i
del cost de l’obra civil d’un 9’3%, taxes
que contrasten amb les experimentades
l’any 2003 que van ser, respectivament,
del 2’7% i del 1’8%.

La demanda pública de construcció, la
licitació oficial d’obres, va experimentar
una forta davallada l’any 2004. El total
d’obra licitada l’any 2004 va ser de 3.600
milions d’euros (M), dels quals 1.200 M
l’Administració central, 1.300 M la Gene-
ralitat i 1.100 M  les corporacions locals.
Per tipus d’obra, 1.200 M  van ser obres
d’edificació i 2.400 M  obres d’enginyeria
civil (infraestructures).

Aquestes xifres impliquen una variació,
en termes reals, respecte de l’any 2003
d’un -48% pel conjunt de la licitació; les
obres d’edificació van disminuir un 40%
mentre que les infraestructures ho van
fer en un 50%; per organismes, la Gene-
ralitat va disminuir la seva licitació d’o-
bres en un -67%, l’Administració central
en un -37% mentre que les corporacions
locals recuperen parcialment amb l’aug-
ment de 2004, un +14%, la davallada de
2003, -48%.

Les perspectives per a 2005 vénen influï-
des pel comportament dels dos indica-
dors avançats comentats. L’increment del
nombre d’habitatges iniciats fa preveure
un manteniment de l’activitat en l’habitat-
ge de nova construcció. La forta contrac-
ció de la licitació oficial repercutirà sobre
l’activitat en l’àmbit de les infraestructures
tot i la inèrcia que porten els grans pro-
jectes en marxa. La recuperació experi-
mentada pel sector industrial el 2004 pot
incidir positivament la construcció a ella
destinada. 

L’edificació d’usos comercials o adminis-
tratius presentarà un perfil lleugerament
negatiu i la destinada a usos turístics pro-
bablement acusarà la sobreoferta existent.
El conjunt del sector tornarà a experi-
mentar, un any més, una taxa positiva de
creixement.

Rafael Romero
Economista,

president de la Cambra de Contractistes

Sector tèxtil/confecció.
Balanç 2004
Les esperances d’una millo-
ra en la situació del Sec-
tor s’han anat esvaint a
tot el llarg de 2004 a
causa bàsicament
del fort deteriora-
ment dels inter-
canvis exteriors.
E f ec t i vamen t ,
mentre que les
e xpo r t a c i on s
han crescut no-
més un 2,5%
(5% en 2003),
les importacions
se situen en el
7%. El desigual
comportament de
les importacions i
les exportacions ha
determinat un fort in-
crement del dèficit comer-
cial (+16%), situant-l’ho en
3.370 M.

El major dinamisme dels intercanvis s’ha
concentrat en els productes acabats,
peces de vestir i roba de llar, que repre-
senten el 95% del dèficit comercial del
sector.

Les causes d’aquest deteriorament de la
balança comercial és a causa d’una sèrie
de factors com:

– L’escàs dinamisme del mercat europeu,
al qual es dirigeixen el 65% de les
exportacions.

– La revalorització de l’euro respecte del
dòlar i les monedes asiàtiques, la qual
cosa frena les nostres exportacions fora
de la UE i afavoreix l’entrada dels pro-
ductes asiàtics, que ja representen un
terç del total importat i han crescut un
12% durant l’any.

– El permanent diferencial d’inflació d’Es-
panya respecte de la UE, que dismi-
nueix la nostra competitivitat externa.

El mercat espanyol s’ha mantingut en un
millor nivell que l’internacional, però
aquest fet no ha beneficiat al sector a
causa de la major entrada de productes
estrangers.

Com conseqüència dels condicionats
anteriors, la producció s’ha reduït un 3,5%
respecte del 2003, amb una major incidèn-
cia en l’ocupació (-5,5%).

El continuat descens de l’activitat des de
2001 ha anat acompanyada d’un deterio-

rament dels marges operatius de les
empreses, a causa bàsicament del desfa-
sament entre els increments de costos i
uns preus de venda que romandran estan-
cats i que fins i tot han minvat.

Aquest deteriorament econòmicofinan-
cer representa un condicionant import
per la futura evolució de les empreses
del Sector.

Perspectives per al 2005

La situació del mercat tèxtil ve marcada
per la incertesa derivada de la liberalitza-
ció dels intercanvis mundials a partir de
l’1 de gener de l’esmentat any. 

Encara és molt difícil establir previsions al
respecte, és evident que s’incrementarà el
saldo negatiu del sector exterior, amb
unes importacions creixents per damunt
de les exportacions, per la qual cosa s’ha
d’esperar una evolució del sector molt
semblant a la de l’any 2004, amb nivells
d’activitat i ocupació estancats.

Víctor Fabregat
Economista, director de CITYC
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El sector agrari
Estimació de la variació del VAB agrari
català any 2004

Les estimacions del VAB del sector agrari
català de l’any 2004 amb dades fins el mes
de novembre apunten a una variació del
–0,4% respecte de l’any 2003. Dades que
milloren moderadament les previstes el
mes d’octubre.

Les estimacions sobre el subsector agríco-
la continuen essent negatives. En concret
s’estima que aquest disminuirà un 2,9% en
relació a l’any anterior. Finalment i mal-
grat l’augment de la producció de cereals
(+10%), la del vi (+16,4%), la de l’oli
(+77,2%) o la de les hortalisses (+4,2%)
han estat insuficients per compensar la
forta baixa de la producció fructícola
d’enguany. La producció de fruita fresca a
Catalunya (40% de la producció final agrí-
cola) del 2004 ha estat un 20,3% inferior
a la del 2003. El volum total de producció
catalana de fruita fresca és la més baixa
(exceptuant l’any 2002 en el cas de les
pomes) dels darrers cinc anys. Una baixa
producció catalana i espanyola que no es
compensarà via preus ja que la producció
comunitària no ha patit, en general,
aquesta disminució i podrà proveir el
mercat espanyol. En canvi l’augment de
la producció catalana i mundial de la pro-
ducció de cereals ha tingut ja des d’inici
de la campanya (juliol) un efecte sobre
els preus (negatiu pels productors) però
que s’espera afecti de manera generalit-
zada a una disminució de costos en la
ramaderia intensiva. 

El subsector ramader s’estima
que tindrà un compor-

tament positiu: +4,9%
en relació a l’any

passat. Totes les
p r o d u c c i o n s
ramaderes cata-
lanes augmen-
ten en relació a
l’any anterior i
en especial les
dues econòmi-
cament més
importants: la
dels porcs (+6%)
i la de les aus
(+6,8%), i amb

augments més
moderats tant en la

producció d’animals
(boví, el +2,5% i oví

l’1,2%) així com els pro-
ductes animals com la llet

(+2,7%) o els ous (+3,3%).
L’augment de la producció ha

comportat un augment moderat dels
preus, però en especial, la renda dels
productors durant el primer semestre, va
ser en general molt negativa per l’incre-
ment de costos en el sector ramader a
causa de l’escassetat de cereals de la cam-
panya anterior.

Malgrat al llarg de l’any l’índex de preus
percebuts agraris de Catalunya s’havia
comportat amb valors propers als +4%, a
partir del mes d’agost inicia una desacce-
leració i els mesos de setembre i octubre
l’índex interanual se situà en 0%. Les
bones collites agrícoles (el
subíndex productes
agrícoles se situà
en el –3,3%) i

la moderació del creixement dels produc-
tes ramaders (-0,1%) facilita aquesta con-
tribució neutra a l’IPC.

Estimació de la variació del VAB agrari
català any 2005

Hores d’ara, la idiosincràsia pròpia del
sector agrari fa difícil estimar la variació
del VAB agrari d’aquest any. El sector agrí-
cola potser afectat per molts factors climà-
tics que poden malmetre les diferents
collites, com els que han afectat aquests
dies, que afectarà principalment a les hor-
talisses de temporada. 

En el cas del subsector ramader, encara
no estan processades les enquestes dels
mes de desembre, però amb els indica-
dors actuals, no se’n deriven un augment
del VAB ramader, més aviat totes les
tendències indiquen una disminució que
encara no està quantificada.

Germani Rincón
Llicenciada en Ciències Econòmiques

El sector industrial 
alimentari en el 2004
Al llarg de 2004 l’activitat industrial ali-
mentària ha ofert un creixement pels vol-
tants del 2%, oferint una lleugera
moderació respecte de l’any anterior. Com

a causes principals d’aquest alen-
timent productiu podem

esmentar: l’estanca-
ment productiu
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patit en el segment de begudes –que es
compara amb un excel·lent 2003, amb un
estiu especialment calorós–, les dificultats
en l’exportació, especialment en els pre-
parats alimentaris, i pels forts increments
registrats per les importacions d’aliments
elaborats. 

En conjunt les exportacions d’aliments
elaborats han registrat un augment nomi-
nal similar a l’any anterior, encara que els
preparats alimentaris han sofert una pro-
gressiva desacceleració que ha provocat
un creixement anual negatiu, mentre que
les begudes han patit un pràctic estanca-
ment. Per contra, els aliments de 1a trans-
formació han ofert una important
acceleració atès l’impuls exportador dels
greixos i olis.

Les importacions han experimentant un
fort augment en el conjunt de l’any, espe-
cialment intens en preparats alimentaris,
làctics i derivats, i begudes. La taxa de
cobertura del conjunt d’aliments elaborats
s’ha reduït quasi quatre punts en front de
2003, a causa del menor dinamisme de
les exportacions envers el de les importa-
cions.

Quant a indicadors de consum alimentari,
aquests han ofert una evolució favorable.
A les llars el consum d’aliments elaborats
i begudes no alcohòliques (dades MAPA)
va créixer entorn el 3%, per sobre del 2%

del 2003. Els productes més dinàmics con-
tinuen essent els derivats làctics, xocolates
i cacau, plats preparats i aigües minerals,
gràcies en bona mesura a l’esforç de la
indústria en innovació i renovació que
donen al consumidor un major valor afe-
git: aliments funcionals, aliments preparats
llestos pel consum en qualsevol situació i
moment, aliments més plaents i de major
qualitat, envasos en monodosi etc. 

D’altra banda, esmentar el major dinamis-
me dels productes amb marques de distri-
buïdor per sobre del creixement del mercat.

El consum en l’hostaleria i la restauració
s’ha moderat respecte de l’any anterior
(2% en 2004 vs 4% en 2003), en bona
mesura pel fort augment de les begudes
no alcohòliques l’any anterior (estiu calo-
rós), sense aquest efecte la millora hauria
estat del 4%.

Els preus industrials alimentaris, tot i que

registren increments elevats, han anat
moderant-se en els últims mesos de l’any
situant-se prop del 4% en el període acu-
mulat de l’any, el doble que en el 2003.
Els principals factors que els han impulsat
a l’alça són el fort augment d’alguns
inputs industrials, a més dels energètics,
com seria el cas dels envasos i embalat-
ges afectats per la forta demanda dels
mercats asiàtics.

Els preus de consum de l’alimentació ela-
borada han ofert novament increments
notables, per sobre de l’índex general,
encara que per sota dels augments de l’a-
limentació fresca. 

Els més inflaccionistes han estat el pa, la
llet, els olis, i els preparats i conserves de
fruites i de patata.  

Maria Parpal i Roca
Nestlé España, S.A. 
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En els darrers mesos es denota un estan-
cament de la situació econòmica de Cata-
lunya, amb una molt lleugera tendència
a la millora.

Un 51,5% dels col·legiats que contesta a
l’enquesta considera que la situació actual
de l’economia catalana és igual que fa un
any, mentre que un 38,3%, assenyala que
és pitjor i un 9,4% que és millor. En
aquests mesos de l’hivern es palesa un
estancament de l’estat de l’economia en
relació amb l’enquesta passada del mes
d’octubre, amb una molt lleugera tendèn-
cia de millora. El percentatge de
col·legiats que opina que la situació és ara
igual que la de fa un any s’ha incrementat
respecte de l’anterior consulta (3,6 punts
percentuals més), alhora que cau la pro-
porció dels que consideren que l’estat
actual és pitjor (5,8 punts menys), mentre
que puja la dels que estimen que és millor
(2,1 punts més). Cal esmentar que, tot i
que es tracta dels millors resultats des del
passat mes de febrer, encara hi ha gairebé
un 38,3% de col·legiats que opina que la
situació de l’economia de Catalunya és
pitjor ara que fa un any.

Com és habitual, l’opinió que tenen els
col·legiats sobre la seva situació econòmi-
ca personal és força més positiva que la
que tenen sobre l’estat de l’economia en
general. En aquest cas, també es palesa
un estancament de la situació dels
col·legiats en comparació amb el mes
d’octubre. No obstant això, es tracta dels
pitjors resultats assolits des de maig del

2003. Un 57,0% dels enquestats considera
que l’estat de la seva pròpia economia és
igual que fa un any (percentatge que se
situava en el 58,2% a l’octubre), mentre
que un 24,0% apunta que és millor (un
24,1%) i un 18,8% assenyala que és pitjor
(un 17,6%). 

A l’igual que en ocasions anteriors, es
dóna un aprovat a l’evolució actual de les
economies de Catalunya i d’Espanya,
valoració que és més elevada en el segon
cas que en el primer, tal i com ve succeint
des de fa un any. Així, doncs, es puntua
amb un 5,99 sobre un total de 10,00 a l’e-
conomia estatal i amb un 5,41 a la del
Principat. La valoració palesa un compor-
tament quelcom diferent en ambdós
casos. D’una banda, la marxa de la situa-
ció econòmica d’Espanya revela una molt
lleugera millora des del mes d’octubre, de
passar del 5,91 al 5,99, mentre que la de
Catalunya mostra gairebé un estancament,
passant del 5,43 al 5,41, assolint el resul-
tat més baix des de que s’inicià l’enques-
ta. D’aquesta forma, no només segueix el
diferencial de valoració entre ambdues,
favorable per al conjunt estatal, sinó que,
també, s’amplia quelcom la divergència,
que assoleix el seu màxim des del 2001.
Tanmateix, es denota una estabilització de
l’indicador relatiu a l’economia catalana,
cosa que permet apuntar que en aquests
mesos s’ha aturat, d’alguna manera, el
procés de deteriorament progressiu viscut
en enquestes passades.

Problemes 
de l’economia catalana
L’estat de les infraestructures i comunica-
cions segueix sent el problema més
important que té actualment l’economia
catalana d’una manera significativa.
Destaca la pujada de la preocupació vers
a la cotització entre el dòlar i l’euro, així
com davant la inflació.

Com és tradicional, per als col·legiats el
principal problema que té actualment l’eco-
nomia catalana és l’estat de les infraestruc-
tures i comunicacions, tal i com apunta el
63,5% dels que han contestat. A certa
distància, li segueix la preocupació per la
manca de reformes estructurals, indicada
per un 43,8% dels economistes. El tercer
problema és la inflació i, seguidament, el
preu del petroli i carburants, apuntats per
un 38,7% i un 31,0% dels col·legiats, res-
pectivament. Altres dificultats a destacar
són, per aquest ordre, els costos laborals
(24,9%) i la cotització entre el dòlar i l’euro
(23,0%). La resta de problemes és assenya-
lat per un 20% o menys dels economistes.

En els darrers mesos s’ha produït un aug-
ment significatiu de rellevància de la pro-
blemàtica associada a la relació entre el
dòlar i l’euro, que passà d’estar assenyalat
per un 7,7% dels col·legiats en l’enquesta
del mes d’octubre a ser apuntats per un
23,0%. També creix de forma significativa
la preocupació davant la inflació. En sen-
tit contrari, s’ha produït un descens impor-
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Situació econòmica (hivern 2005)
Reproduïm les principals conclusions de la primera de les enquestes de situació econòmica corresponents a l’any 2005,
“Situació Econòmica, hivern 2005“, que entre el 12 i el 31 de gener tots els col·legiats varen poder contestar mit-
jançant la pàgina web del Col·legi. A la web del Col·legi http://www.coleconomistes.com, hi trobareu el text complet de
l’informe.

En aquesta edició un total de 940 col·legiats han contestar l’enquesta, (15,2% del total dels col·legiats). Del conjunt de
col·legiats que han respost l’enquesta, el 54,7% són assalariats i el 45,3% són empresaris. Per sectors: el 84,7% treballen
en serveis; el 10,8% en la indústria; el 3,8% en la construcció; i l’0,6% en l’agricultura, ramaderia, pesca i forestal.

Com titular podríem dir que en els propers mesos l’economia catalana i espanyola romandrà estancada, tot
i que amb tendència a un empitjorament. Els col·legiats valoren positivament la política econòmica que
desenvolupa en l’actualitat el Govern espanyol.

Estat actual de l’economia



tant en la problemàtica derivada del preu
del petroli i carburants, que a l’octubre era
indicat per un 49,0% dels economistes i
en l’actualitat és considerat per un 31,0%,
passant al quart lloc del llistat de dificul-
tats després d’haver estat en segona posi-
ció fa uns mesos. 
Com en enquestes passades, els col·legiats
també segueixen manifestant una preocu-
pació notable i creixent per les deficiències
en els camps de la innovació, la producti-
vitat i el capital humà (reduïda inversió en
R+D+I, problemes en la formació profes-
sional, mancances en les PIME, …), pel
dèficit fiscal que pateix Catalunya, i per la
situació política (feblesa de poder, manca
de polítiques estratègiques clares, inestabi-
litat i desconfiança,…), així com els pro-
cessos de deslocalització.
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Millor Igual

Pitjor No tenen opinió

51,5

0,8

38,3
9,4

% de col·legiats

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

Millor Igual

Pitjor No tenen opinió

% de col·legiats

57,0

0,218,8 24,0

Situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 l’actual situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola
(0 = molt dolenta; 10 = molt bona)”
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Economia catalana Economia espanyola
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Desviació estàndard relativa a l'economia catalana (febrer 2005): 1,2
Desviació estàndard relativa a l'economia espanyola (febrer 2005): 1,5
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Oct. 2001 Febr. 2002 Maig 2002 Oct. 2002 Febr. 2003 Maig 2003

5,60

5,37

Oct. 2003 Febr. 2004

5,72

5,62

5,86

5,66

Maig 2004

6,03

5,56

Oct. 2004 Febr. 2005

5,91

5,43

5,99

5,41

Situació econòmica personal
“Creus que la teva situació econòmica personal és ara millor, igual o pitjor 
que fa un any?

% de col·legiats

TendènciaFebr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct.
2005 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001

Millor 9,4 7,3 7,8 13,3 12,2 6,7 3,7 3,4 6,3 6,4 11,8

Igual 51,5 47,9 50,0 48,8 55,6 44,0 32,7 32,1 43,7 38,5 39,7

Pitjor 38,3 44,1 41,5 37,6 30,8 48,4 62,1 63,4 46,4 53,1 47,2

No tenen 

opinió 0,8 0,7 0,7 0,3 1,4 0,9 1,5 1,1 3,6 2,0 1,3

TOTAL    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (940) (943) (885) (777) (734) (691) (590) (650) (558) (439) (451)

% de col·legiats

TendènciaFebr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct.
2005 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001

Millor 24,0 24,1 25,0 27,6 24,9 21,8 21,0 20,8 26,2 28,0 30,9

Igual 57,0 58,2 57,3 55,9 58,1 55,4 48,5 54,3 52,5 59,0 52,1

Pitjor 18,8 17,6 17,6 16,1 16,4 22,4 30,0 23,7 17,9 11,6 15,6

No tenen 
opinió 0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 0,4 0,5 1,2 3,4 1,4 1,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes)(940) (943) (885) (777) (734) (691) (590) (650) (558) (439) (449)



Els col·legiats preveuen que en els propers
mesos la situació econòmica es mantindrà
estable, encara que amb tendència a l’empit-
jorament cara a mitjans de l’exercici 2005.

Un 65,1% dels col·legiats espera que en el
primer quadrimestre de l’any 2005 l’eco-
nomia del Principat continuï igual que en
l’actualitat, alhora que un 20,7% anticipa
un empitjorament i un 13,4% preveu una
millora. Es confirma, doncs, un estanca-
ment de la situació actual per als propers
mesos, si bé amb una inèrcia al deteriora-
ment de l’economia. 

Els economistes continuen atorgant un apro-
vat a la situació econòmica per a mitjans de

l’any, tant en el cas de Catalunya com del
conjunt de l’Estat. Tanmateix, però, en tots
dos casos s’espera un empitjorament respec-
te de la situació present, que, a l’igual que a
les tres enquestes passades, serà més intens
en el conjunt d’Espanya que al Principat. Les
previsions per a l’economia espanyola són
millors que les relatives a l’economia catala-
na, encara que es retalla part del diferencial
favorable que té l’economia estatal. Específi-
cament, es puntua amb un 5,31 sobre un
total de 10,00 a l’estat de l’economia del Prin-
cipat a mitjans exercici (0,10 punts menys
que en l’actualitat), mentre que, d’altra
banda, s’atorga un 5,66 a la situació econò-
mica del conjunt de l’Estat (pèrdua de 0,33
punts en relació al present). Val a dir que en

el cas de Catalunya s’assoleix el valor mínim
des que es va començar a fer l’enquesta, no
així en el global d’Espanya.

Valoració de la política
econòmica espanyola
Millora l’opinió sobre la política econò-
mica del Govern espanyol, de tal manera
que un 44,6% fa una valoració positiva.

Un 44,6% dels col·legiats fa una valoració
positiva de la política econòmica que està
desenvolupant en l’actualitat el Govern
espanyol, front un 36,6% que opina el
contrari. Destaca el fet que un 18,8%
apunta que no té opinió.
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Problemes de l’economia catalana
“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment l’economia catalana?”

% de col·legiats Tendència

Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct.
2005 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001

Infraestructura i comunicació 63,5 62,9 63,0 69,9 66,9 56,8 55,9 62,9 62,2 59,9 43,9

Manca reformes estructurals 43,8 47,1 48,2 52,5 51,1 43,9 42,2 49,2 50,7 58,5 58,5

Inflació 38,7 31,0 24,2 28,1 41,1 45,0 75,6 39,7 38,4 30,3 35,5

Preu del petroli i carburants 31,0 49,0 38,7 3,0 7,5 7,9 15,3 16,2 8,6 9,1 16,2

Costos laborals 24,9 24,4 30,5 33,2 23,8 22,4 17,8 23,7 25,5 28,7 31,3

Cotització dòlar-euro 23,0 7,7 13,2 23,0 14,4 23,3 4,2 1,7 6,5 8,0 12,6

Feblesa demanda estrangera 20,0 21,1 19,8 20,0 26,0 26,2 23,1 32,9 19,2 19,6 17,3

Atur 13,9 15,0 17,9 20,7 21,4 19,2 25,9 21,1 27,1 22,1 16,2

Feblesa demanda interna 12,8 14,8 13,7 13,5 19,9 26,7 17,1 26,0 22,6 27,8 24,2

% de col·legiats

65,1

0,8
20,7 13,4

Perspectives de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 com estarà a mitjan d’aquest any l’economia catalana i l’economia
espanyola (0 = molt dolenta; 10 = molt bona)”
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Economia catalana Economia espanyola

6,59 6,34

6,06 5,87
6,19

6,03

5,74

Desviació estàndard relativa a l'economia catalana (mitjan 2005): 1,4
Desviació estàndard relativa a l'economia espanyola (mitjan 2005): 1,4
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(resultats)
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Millorarà

Continuarà igual

Empitjorarà

No tenen opinió

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?”

Perspectives sobre l’economia dels propers mesos



És la primera vegada que la valoració
favorable dels col·legiats sobre l’actuació
econòmica del Govern estatal supera a la
negativa, després que en les enquestes
dels dos anys anteriors passés exactament
al contrari. No obstant, cal ressenyar que
s’ha incrementat significativament el per-
centatge d’economistes que assenyalen
que no disposen d’opinió.

Sistema de copagament
en la sanitat
No està clara la posició dels col·legiats
davant la possible posada en marxa
d’un sistema de copagament per finan-
çar la sanitat.

Tot i que un 49,1% dels economistes creu
justificable posar en marxa un sistema de
copagament amb l’objectiu de garantir el
finançament de la sanitat, un 46,0% opina
el contrari.

El col·lectiu dels empresaris i autònoms
es mostra quelcom més partidari d’un sis-
tema de copagament en la sanitat, mentre

que en el dels assalariats les posicions a
favor i en contra estan equilibrades. 

Així, el 50,7% dels primers creu justifica-
ble un esquema d’aquest tipus –i un
44,3% no–, mentre que un 47,7% dels
segons opina que està justificat –front un
47,5% que indica que no. 

Recomanacions per
invertir durant el 2005  

Segons els economistes, les modalitats d’in-
versió més recomanables per als estalvia-
dors durant l’any 2005 són els habitatges,
seguits de la borsa i dels fons d’inversió i
plans de pensions.

Gairebé un 56,0% dels col·legiats conside-
ra que els habitatges és la modalitat d’in-
versió que recomanarien a un estalviador
per a l’any 2005, mentre que un 47,7% es
decanta per la borsa i un 45,6% pels fons
d’inversió i plans de pensions.

A certa distància de les anteriors, una altra
possibilitat aconsellable és invertir en moda-
litats d’estalvi a termini del sistema financer
i en deute públic, apuntades per un 21,9% i
per un 16,7%, respectivament. Finalment,
les divises i els metalls preciosos i obres
d’art són recomanables segons l’opinió de
poc més d’un 13,0% dels economistes.

En comparació a principi de l’any passat,
s’observa que ha augmentat significativa-
ment la proporció dels economistes que es
decanten per aconsellar els habitatges i, en
menor mesura, el deute públic. Per contra,
disminueix el percentatge de col·legiats
que es decanten per modalitats d’estalvi a
termini del sistema financer i per la borsa.
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% de col·legiats

49,1

4,9

46,0

“Creus justificable la posada en marxa
d’un sistema de copagament per tal de
garantir el finançament de la sanitat?

% de col·legiats

44,6
36,6

18,8

“Quina valoració fas de la política econò-
mica que està desenvolupant en l’actuali-
tat el Govern espanyol?”

Positiva Negativa No tenen opinió Sí No No tenen opinió

Modalitats % de col·legiats Tendència
Febr. 2005 Febr. 2004

Habitatges 55,9 51,2

Borsa 47,7 52,3

Fons d’inversió i plans de pensions 45,6 47,6

Modalitats d’estalvi a termini del sistema financer 21,9 26,8

Deute públic 16,7 15,3

Divises 13,7 14,3

Metalls presiosos i obres d’art 13,5 13,6



L’any 2004 ha tornat a ser un any molt
positiu per a la borsa espanyola. L’IBEX 35
obria l’any en 7.737,2 punts i ha tancat en
9.080,8, la qual cosa suposa un increment
del 17,36%, confirmant-se com una de les
borses més rendibles dels darrers anys.

Per la seva banda, l’Índex d’Expectatives
Borsàries dels Economistes (IEBE) és un
indicador que s’ha creat per iniciativa del
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb
la finalitat de preveure els valors de tan-
cament trimestral de l’IBEX 35.

Aquest índex s’elabora a partir de les opi-
nions de 30 experts en borsa espanyola,
les quals són posteriorment tractades mit-
jançant la teoria dels subconjunts borro-
sos, que permet incorporar la incertesa
existent en cada moment. El IEBE és, per
tant, el primer índex previsional de l’IBEX
35 que té en compte la incertesa del mer-
cat. El Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya ha publicat cada trimestre el IEBE
com a valor previsional de tancament tri-
mestral de l’IBEX 35.

A continuació s’analitzen els trets més
destacats de cadascun dels trimestres,
comparant les previsions del IEBE amb
l’evolució real de l’IBEX 35.

Primer trimestre

Durant el mes de gener es publicava el
valor del IEBE entre 8.100 i 8.200 punts.
Cal interpretar aquesta dada com la forqui-
lla en què els 30 experts consideraven que
tancaria l’IBEX 35 a final de març de 2004.
El trimestre va tancar en els 8.018,10
punts, amb la qual cosa la previsió del
IEBE s’havia quedat molt aprop del valor
real de l’IBEX 35. L’èxit d’aquesta previsió
va ser gràcies a que els experts van valo-
rar de manera molt encertada els factors
més determinants que decidirien l’evolu-
ció de la Borsa en el primer trimestre de
l’any, així com els elements d’incertesa
que van originar la forquilla en la previsió
del IEBE entre 8.100 i 8.200.
Efectivament, en aquest primer trimestre
hi va haver dos factors que varen incor-

porar gran incertesa. D’una banda els
atemptats terroristes de l’11M de Madrid,
que van fer baixar l’IBEX 35 fins als 7.699
punts. D’altra banda, el clar triomf socia-
lista en les eleccions generals, que nova-
ment obria les portes a uns dies
d’incertesa a l’espera de com el mercat
acolliria aquests resultats.

Segon trimestre

La previsió del IEBE per al segon trimes-
tre fou al voltant dels 8.300 punts. En fer
aquesta previsió els 30 experts van consi-
derar un període d’estabilitat borsària amb
una certa tendència alcista. D’una banda,
hi havia el convenciment que l’IBEX 35
seria capaç de mantenir-se per sobre de la
barrera dels 8.000 punts, però també s’era
conscient que possibles esdeveniments
exògens podrien fer canviar l’escenari
borsari, com nous atemptats terroristes i la
inestabilitat geopolítica a l’Iraq i els con-
flictes entre Israel i Palestina.
El trimestre va desenvolupar-se sense
nous atemptats. Els resultats empresarials
es van acomplir de manera satisfactòria, i
els indicadors macroeconòmics van res-
pondre a una cojuntura positiva. Com a
resultat d’aquests factors, entre altres, l’I-
BEX 35 va soportar la barrera dels 8.000
punts tancant el trimestre finalment en
8.078,3.
Tot i que per sota de la previsió del IEBE,
xifrada al voltat de 8.300 punts, es consta-
taven els dos trets qualitatius més impor-
tants de la previsió:

– Consolidació dels 8.000 punts.
– Lleugera tendència alcista.
La principal raó per la qual el mercat no
va respondre tan bonament com la previ-
sió del IEBE va ser l’increment del preu
del petroli, que es convertiria en una
constant d’incertesa durant tota la resta de
l’any.

Tercer trimestre

El IEBE del tercer trimestre va estar mar-
cat pels diversos factors d’incertesa que
s’havien obert durant el trimestre anterior.

Els 30 experts van ser molt clars que hi
havia diversos factors que podien jugar a
favor o en contra del mercat borsari
espanyol. Entre aquests factors es desta-
caven els següents:

Augment del preu del petroli: tot i que ja
era un fet constatat durant el segon tri-
mestre, es temia que un augment descon-
trolat pogués afectar negativament l’IBEX
35 durant el decurs del tercer trimestre.
Posteriorment es demostraria que el preu
del cru se situaria en nivells mai vistos.
Risc de nous atemptats terroristes: tot i
que era un factor poc probable existia la
possibilitat, i en cas de ser així podria
tenir un efecte molt distorsionador sobre
el mercat.
Els resultats empresarials: els resultats
empresarials publicats per les principals
companyies tenen un pes creixent a
mesura que ens acostem a final de l’exer-
cici. És per això que els resultats que es
publiquessin durant el tercer trimestre
podrien tenir un impacte positiu o negatiu
sobre el tancament de l’IBEX a final de
setembre.
El preu de l’habitatge: l’augment del preu
en aquest sector s’estava convertint en un
problema cada vegada més greu dels
darrers anys per a les economies domèsti-
ques espanyoles. Tot i que hi havia indi-
cadors que mostraven una desacceleració
del preu de l’habitatge, la incertesa era
una constant que no podia menysprear-
se. Si es confirmava aquesta desaccele-
ració podria afectar negativament a
l’economia i tindria un efecte anunci
negatiu a curt termini sobre l’IBEX 35.
Però fins i tot podria donar-se un efecte
positiu sobre el mercat borsari, ja que la
inversió immobiliària perdria part del seu
atractiu desviant recursos cap a la borsa.
En qualsevol cas, es tractava d’una varia-
ble de gran incertesa.
Amb totes aquestes variables incertes, el
panel dels 30 experts va emetre un IEBE
entre 8.040 en el pitjor cas i 8.425 en el
millor dels escenaris. Aquesta forquilla del
IEBE no feia més que evidenciar la incertesa
de les variables anteriorment esmentades.
En qualsevol cas, el IEBE constatava dos
aspectes importants: se seguia consolidant
la barrera dels 8.000 punts i es mostraria
una tendència alcista de l’IBEX 35.
L’IBEX 35 va tancar el 31 de setembre en
8.029,2 punts, que coincidia practicament
amb l’estimació més pessimista que havia
proporcionat el IEBE. Els resultats van ser
més que satisfactoris tenint en compte el
handicap provinent de la incertesa de les
variables anteriors.
Cal dir, a més a més, que un dia després
del tancament del trimestre, és a dir, el dia
1 d’octubre de 2004, l’IBEX 35 tancava en
8.220,6 punts, que coincidia plenament
dins de la forquilla del IEBE entre 8.040 i
8.425.
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Notícies

L’índex d’expectatives borsàries dels economistes
i el comportament de la borsa durant l’any 2004



Quart trimestre 

El darrer trimestre de l’any ha estat el més
favorable de tots per als inversors borsa-
ris. Només en els darrers tres mesos l’I-
BEX35 ha augmentat un 13%, tancant en
els 9.080,8 punts. Això suposa un aug-
ment del 17,36% durant tot el 2004.
La previsió del IEBE va ser de 8.650
punts. En aquesta previsió es va tenir en
consideració l’efecte de variables com les
eleccions en els EUA, els resultats empre-
sarials, el preu del petroli i el mercat
immobiliari.
Els mercats van acollir positivament la ree-
lecció de George Bush i els resultats
empresarials de referència a Espanya van
complir amb les expectatives, a la vegada
que el preu del petroli va trencar la tendèn-
cia alcista que havia mostrat mesos abans.

Conclusió

El IEBE ha mostrat ser un indicador de
gran fiabilitat en un any marcat per la
incertesa que es deriva dels atemptats
terroristes, la inestabilitat geopolítica, les
eleccions espanyoles i nordamericanes, el

mercat immobiliari i el preu del petroli
fonamentalment. 
En cada trimestre del 2004 les previsions
del IEBE han estat molt acurades i sense
cap dubte que han sabut captar les varia-
bles exògenes i el seu impacte, i d’aques-
ta manera han proporcionat a l’inversor
una informació més a tenir en compte a
l’hora de prendre decisions.
La tendència de l’IBEX 35 sempre ha estat
encertada, i en alguns trimestres fins i tot
ha estat aprop del valor real de l’IBEX 35.
Cal remarcar que el IEBE és el primer
indicador previsional que incorpora la

incertesa del mercat, i això aporta un
valor afegit a l’hora de prendre decisions.
Tanmateix, el IEBE reflexa el sentiment
majoritari que tenen els experts del panel
tres mesos abans de la data de tancament
trimestral de l’IBEX 35, i per tant la seva
pretensió és aportar una eina més a l’ho-
ra de decidir en les inversions en borsa
espanyola.

Dra. Montserrat Casanovas
Economista, secretària de la Junta 

de Govern del CEC
Dr. Alfons Fernández

Prediccions del IEBE pel primer trimestre de 2005
El IEBE preveu que l’ IBEX 35 tancarà al mes de març de 2005 entre els 8.900 punts i els 9.400, sent el valor més probable
a l’entorn dels 9.200 punts. En aquesta edició del IEBE ha existit un gran consens entre els experts que han participat en
aquesta previsió , coincidint que l’IBEX 35 consolidarà els 9.000 punts i que pot presentar una lleugera tendència a l’alça.

6.000,00

7.000,00

9.080,80 9.200,00

5.000,00

IB
EX

 3
5

Desembre 03
DATA

8.000,00

Març 04

7.737,20

Juny 04 Setembre 04

8.018,10 8.078,30 8.029,20
9.000,00

Desembre 04 Març 05

Projecció 31-03-2005 segons l’IEBE entre 8.900 i 9.400 punts



Granell, més que parlar, enraona, una
vella i nostrada costum, un xic arracona-
da en aquests dies turbulents on la velo-
citat tot sovint se’ns apareix disfressada
d’eficiència. I ho fa amb aquell somriure
tranquil amb què sol amorosir, sense
acabar-ho d’aconseguir del tot, la rotun-
ditat del seu diagnòstic, no sempre fàcil
de pair pels estómacs més delicats del
país.
Per tots els seus mèrits i virtuts, entre el
que sens dubte hi destaca la bonhomia,
en Francesc Granell ha estat nomenat
col·legiat de mèrit del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, cosa que li fa molta
il·lusió.

“És un honor i un reconeixement als afanys
que he dedicat a la casa, tots aquests anys
que han anat passant. Però, malgrat això,
és curiós constatar que la professió d’eco-
nomista encara és una gran desconeguda,
malgrat haver donat consellers, ministres i
tota mena de gent destacada a l’adminis-
tració pública i a les altres institucions del
país. Ho prova el fet que el Departament
de Treball acaba de publicar el Nou Direc-
tori de Professions, i la d’economista
només n’ocupa unes quantes ratlles, men-
tre que d’altres potser no tan importants
avui dia n’ocupen pàgines senceres. I això
que ja hem celebrat els 50 anys de la Facul-
tat d’Econòmiques de Barcelona”. 

De quina cosa de les moltes que ha fet
al Col·legi n’està més content?
Una de què estic molt content és d’haver
estat cofundador de la Revista Econòmi-
ca de Catalunya, de la qual encara en sóc
membre del Consell de Redacció. Crec
que les persones que l’hem tirat enda-
vant som un grup molt ben avingut i que
la revista ha passat per diferents etapes,
que es corresponien als diferents
moments històrics. Des dels temps d’en
Berini i en Gascón, que procedien de les
escoles de comerç de l’època, fins a la
incorporació de nous valors procedents
de la Facultat, com en Martí Parellada i
en Santacana, que hem anat evolucio-
nant cap a visions més macroeconòmi-
ques, tothom ha fet una feina molt
remarcable.

Expliqui’ns una mica la seva trajectò-
ria, si us plau.
Sóc llicenciat per l’any 1966 i em vaig
col·legiar l’any 1972. La meva primera
feina important va ser a les Nacions Uni-
des, a Ginebra, al Centre de Comerç
Internacional UNCTAD-GATT, que pro-
movia les exportacions. D’aquella etapa
va sortir la redacció i edició del primer
Manual de Comerç Exterior que es va fer
a Espanya, publicat l’any 1971 en què
s’exportava molt poc i que encara és una
referència inevitable.

I després va tornar a Barcelona?
Sí, per fer-me càrrec de la direcció del
Centre d’Estudis d’Economia Internacio-
nal de la Cambra de Comerç de Barcelo-
na, on s’han format milers d’exportadors
de centenars d’empreses catalanes, algu-
nes de les quals avui dia són presents
arreu del món. 

Fins que va arribar l’any 80
Efectivament. L’any 1980 es van cele-
brar les primeres eleccions autonòmi-
ques de la Generalitat recuperada, les
va guanyar en Jordi Pujol i va ser ell
que va demanar una persona que
conegués bé el tema de la promoció
del comerç exterior. Llavors no calia
ser del partit com segurament cal ara.
I em va nomenar director general de
Promoció Comercial al Departament
de Comerç i Turisme de la Generalitat,
de què n’era conseller en Francesc
Sanuy.
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Gent de casa

Entrevista a Francesc Granell
En Francesc Granell és un economista sòlid, afable i eficient, enamorat d’Eu-
ropa i de la seva feina, que ha treballat a Ginebra, a Brussel·les, a la Genera-
litat de Catalunya i, sobretot, a la Universitat de Barcelona, on exerceix de
catedràtic d’Economia des de fa un munt d’anys.



No devia ser fàcil...
La dificultat estava que el govern de la
UCD ens posava molts entrebancs, per-
què es pensaven que el que volíem era
fer política internacional i no volien dei-
xar-nos-hi ficar cullerada. Eren anys difí-
cils, després de l’intent de cop d’estat del
81 i amb la Llei d’Harmonització de les
Autonomies, la cèlebre LOAPA, en joc.
Com anècdota només li diré que un
ambaixador espanyol ens va tornar, tot
irat, un innocent catàleg d’exportadors
catalans que havíem fet arribar, a títol
informatiu, a totes les ambaixades
espanyoles. Malgrat això vàrem crear el
Servei d’Assessorament i Promoció d’Ex-
portació (SAPEX), que va ser el prece-
dent de l’actual COPCA.

Temps difícils ...
Després d’aquesta etapa, me’n vaig anar a
Brussel·les a treballar en temes de coope-
ració al desenvolupament, on m’hi he
passat quinze anys fantàstics, que a més a
més, m’han permès continuar sent mem-
bre del Consell de Redacció de la Revista
Econòmica de Catalunya i catedràtic de la
Universitat de Barcelona. De manera que
no em queixo gens ni mica: he pogut fer
economia local, a la Cambra de Comerç
de Barcelona; economia catalana, des de
la Generalitat de Catalunya; economia
europea, des de Brussel·les; i economia
internacional, des de les Nacions Unides,
a Ginebra. Realment, no em puc queixar... 

I ara?
Ara estic completament reintegrat a la
meva càtedra d’Organització Econòmica
Internacional, en un moment de fortes
tensions polítiques i econòmiques, en què
està canviant tot el nostre entorn. 

Quines tensions? 
Doncs, miri, a Barcelona tindrem aviat la
Carta Municipal, de grans conseqüències
fiscals; a Catalunya tenim la reforma de
l’estatut, que ha de fer compatible el reco-
neixement del nostre fet històric amb la
solució del nostre dèficit fiscal; aquests
canvis també repercutiran a la Constitució
espanyola; i a Europa s’ha signat una
Constitució que hem de defensar sense
embuts perquè va en la línia de “més
Europa” per la que Catalunya ha lluitat des
de fa molts anys i que jo ara defenso com
a president de “Ciutadans per Europa”.

Parlem de Catalunya...
Crec que hauríem de reconèixer que
ens va millor una Barcelona com a
segona ciutat d’Espanya que únicament
una Barcelona com a primera ciutat de
Catalunya. Potser ens n’hauríem d’apro-
fitar més del fet de ser espanyols. Fran-
cament, pesàvem més a Espanya en
temps d’en Ribera Rovira i d’en Porcio-
les, que ara, que estem diluïts entre 17
autonomies. 

I què hem de fer, tornar al franquisme?
No, home, no. Allò que “contra Franco
vivíamos mejor”, tampoc. No, és clar que
no, però en època d’en Porcioles vam sal-
var el Dret Civil Català, que és únic a l’es-
tat, i ara quan qualsevol cosa n’hi altres
setze que volen fer el mateix. Hem perdut
singularitat. Per si això fos poc Múrcia, la
Rioja i Madrid han crescut més que nosal-
tres i Barcelona-capital perd cada dia més
població...

Que potser se’n va a viure a l’àrea
metropolitana...?
Sí, això sí. Barcelona és la seva àrea metro-
politana, que és el nostre hinterland natu-
ral. La seva eliminació per part d’en Pujol
va ser un error. Cal recuperar-la. Però
també tenim que la nostra societat no
acaba d’absorbir tot el valor que genera, i
hi ha gent que se n’ha d’anar a Madrid a
dirigir el Teatre Nacional o l’Orquestra
Nacional que aquí no els hi deixen dirigir. 

Això deu ser que generem un valor
excedent, no?
Això és que som pocs i mal avinguts.
Hem de recuperar el lideratge espanyol.

Vol dir que ens deixaran?
Ho hem de fer. Hem de pensar menys en
futbol i en coses que no fan bullir l’olla i
més en estudiar quins elements poden
dinamitzar el nostre futur. I entendre que
Europa no és el problema, si no la solu-
ció. Ja no podem comptar amb un mercat
espanyol captiu pel proteccionisme del
segle dinou. Cal afegir tecnologia, idees i
concentrar-se en allò que és possible. 

Però potser necessitarem una mica
més de recursos?
Si, però sense perdrens en batalletes que
només interessen als polítics i no a la ciu-
tadania. Barallar-se pel dèficit fiscal de

Catalunya té molt poques possibilitats de
guanyar per molt que sigui just intentar
reduir en 4 ó 5 punts la nostra quota de
solidaritat, que ara és del 9’5%. Necessi-
tem aquest diferencial per fer infraestruc-
tures que ens donin competitivitat cara a
la globalització i cara a Europa i ser euro-
peus de primera fila més enllà de l’idioma
que s’hi parli. Què podem fer, 7 milions
de catalans davant dels més de 500
milions d’europeus que serem i que par-
len altres idiomes?

Turc, fins i tot
Fins i tot turc. Jo no n’era partidari, de la
seva integració, perquè penso que farà
difícil la cohesió europea. Però ara veig
que l’hem de sacrificar, per evitar conver-
tir Europa en una fortalesa aïllada del
món. Si integrar Turquia ens ajuda a fer
una Europa més gran i més forta basada
en els principis de la nova Constitució
Europea que els turcs també hauran d’ac-
ceptar ja em va.

Perquè, exactament?
Perquè ens cal una Europa forta davant
dels Estats Units de l’administració Bush,
davant dels gegants asiàtics que creixen i
davant dels nous perills que amenacen la
nostra tranquilitat i els nostres valors euro-
peus actuals.

Exactament.

Toni Rodriguez Pujol
Periodista
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BENEFICIOS FISCALES
LEY 4/2004, DE 29 DE DICIEMBRE (BOE 30-12-2004) 
[REF. CISS LE103374]
De modificación de tasas y de beneficios fiscales de aconteci-
mientos de excepcional interés público.
• Materias afectadas: IAE, No residentes, Sociedades, IRPF,

Transmisiones Patrimoniales y AJD y Tasas estatales.

LEY GENERAL TRIBUTARIA
REAL DECRETO 54/2005, DE 21 DE ENERO
(BOE 22-01-2005) [REF. CISS LE103483]
Se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de
diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del
blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto
925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sis-
tema bancario, financiero y asegurador.

RENTA Y SOCIEDADES
LEY 2/2004, DE 27 DE DICIEMBRE (BOE 28-12-2004) 
[REF. CISS LE103357]
De Presupuestos Generales del Estado para el año 2005
• Otras materias afectadas: No residentes, Transmisiones

Patrimoniales y AJD, Impuestos Especiales y Tasas estatales
ORDEN APA/4277/2004, DE 22 DE DICIEMBRE
(BOE 30-12-2004) [REF. CISS LE103376]
Se fija para el año 2005 la renta de referencia.
RESOLUCIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2004 
(BOE 31-12-2004) [REF. CISS LE103384]
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el primer
trimestre natural del año 2005, a efectos de calificar tributa-
riamente a determinados activos financieros.

IRPF
REAL DECRETO-LEY 11/2004, DE 23 DE DICIEMBRE 
(BOE 28-12-2004) [REF. CISS LE103359]
Se modifica, en materia de pensiones públicas, la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2005.
REAL DECRETO 2347/2004, DE 23 DE DICIEMBRE 
(BOE 24-12-2004) [REF. CISS LE103352]
Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio,
en materia de salario medio anual del conjunto de contribuyentes
y de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo.

SOCIEDADES
REAL DECRETO-LEY 10/2004, DE 23 DE DICIEMBRE
(BOE 28-12-2004) [REF. CISS LE103358]
Se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control
de los planes de pensiones de empleo.
CIRCULAR 4/2004, DE 22 DE DICIEMBRE (BOE 30-12-2004)
[REF. CISS LE103375]
Banco de España
A entidades de crédito, sobre normas de información finan-
ciera pública y reservada y modelos de estados financieros.

SUCESIONES Y TRANSMISIONES PATRIMONIALES
ORDEN EHA/4286/2004, DE 20 DE DICIEMBRE
(BOE 31-12-2004) [REF. CISS LE103380]
Se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
• Otras materias afectadas: Patrimonio e Impuesto Especial

Medios de Transporte.

IVA
RESOLUCIÓN 5/2004, DE 23 DE DICIEMBRE
(BOE 04-01-2005) [REF. CISS LE103386]
Dirección General de Tributos
Sobre el tratamiento en el Impuesto sobre el Valor Añadido de
la cesión, efectuada por los productores, fabricantes y distri-
buidores de bebidas y productos alimenticios a las empresas
comercializadoras, de aparatos o instalaciones relacionados
con la venta o distribución de dichos productos o bebidas.
RESOLUCIÓN 1/2005, DE 17 DE ENERO 
(BOE28-01-2005) [REF. CISS LE103494]
Dirección General de Tributos
Relativa a las normas que regulan el lugar de realización de las entre-
gas de gas y electricidad en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

GESTIÓN TRIBUTARIA
RESOLUCIÓN DE 18 DE ENERO DE 2005
(BOE 20-01-2005) [REF. CISS LE103474]
Dirección General de la AEAT
Se regula el registro y gestión de apoderamientos y el registro
y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de
incapacitados, para la realización de trámites y actuaciones en
materia tributaria por Internet.

Noticias al día
Publicada la reforma del Reglamento de Facturación

El pasado día 1 de febrero fue publicado el Real Decreto
87/2005, de 31 de enero, por el que se modifican determina-
dos aspectos de los Reglamentos del IVA, Impuestos Especia-
les y Facturación.

Respecto a este último, el cambio principal se localiza en su
artículo 13 dedicado a las facturas o documentos sustitutivos
rectificativos, el cual recibe una nueva redacción, destacándo-
se las siguientes novedades:

– Supuestos de expedición de factura o documento rectificativo:
– Cuando el original no cumpla los requisitos exigidos nor-

mativamente.
– Cuando se determinó la cuota incorrectamente o cuando

haya que modificar la base imponible.

No obstante, no será preciso realizar factura rectificativa si es
por devolución de mercancías o de envases y se produce de
forma simultánea con otro suministro (con mismo tipo impo-
sitivo para todas las operaciones), pudiendo restarse de los
devueltos, sea el resultado positivo o negativo.

– Plazo de rectificación:
– Cuando se conozca la situación. 
– Como máximo hasta cuatro años desde el devengo o

desde las circunstancias que den lugar a rectificación.

– Forma de realizar la rectificación:
– Emisión de un nuevo documento identificando aquel al

que rectifica.

– Contenido de la factura de rectificación:
– El general de una factura, añadiendo su condición de

documento rectificativo y las causas que lo motivan.

Nuevas disposiciones



I. OBJECTE

El 30 de desembre de 2004 va entrar en vigor la Llei 3/2004 per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials que donen lloc al lliurament de béns o a la
prestació de serveis realitzada entre empreses o entre empreses i
administracions públiques.

Aquesta Llei incorpora al dret intern la Directiva 2000/35/CE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny i té per finalitat -
tal com s’estableix al seu article 1- fomentar la rendibilitat de les
empreses tot impedint, d’una part, que terminis de pagament
excessivament amplis siguin utilitzats en les relacions comercials
per proporcionar al deutor una liquidesa addicional a compte del
creditor, i, d’una altra dissuadint els retards en els pagaments,
eradicant les causes per les quals en l’actualitat la morositat pot
resultar avantatjosa econòmicament per als deutors.

El raonament econòmic principalment exposat per la Comissió
resideix en el fet que un de cada quatre casos d’insolvència és a
causa de la morositat cosa que suposa la pèrdua de 450.000 llocs
de treball anuals augmentant l’elevat nivell de desocupació a
Europa. A més, cada any els casos d’insolvència causats per moro-
sitat tenen com a conseqüència la pèrdua de 23.600 milions d’eu-
ros en deutes pendents de cobrament. Finalment, la morositat en
les operacions comercials es xifra en 90.000 milions d’euros
anuals i representa 10.800 milions d’interessos perduts.

II. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Conforme a l’estipulat a l’article 3, aquesta Llei resulta aplicable a
tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les opera-
cions comercials realitzades entre empreses, o entre aquestes i
l’Administració, així com a les realitzades entre els contractistes
principals i els seus proveïdors i sotscontractistes.

No obstant això, queden expressament fora de l’abast d’aquesta
Llei, les operacions en què intervenen consumidors, els interessos
relacionats amb altres pagaments -com els efectuats en virtut de la
legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres de canvi- i els paga-
ments d’indemnitzacions per danys, inclosos els pagaments per
entitats asseguradores, així com les operacions financeres i deutes
sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor.

III. CONDICIONS DE PAGAMENT

La Llei regula unes condicions de pagament que s’articulen en 6
tipus de mesures concretes:

1. Reducció dels terminis de pagament
Per aplicació del principi de la llibertat contractual, el termini de
pagament serà el que s’hagués pactat entre les parts, i en el seu
defecte el previst a l’article 4.2 de la Llei en els termes que es deta-
llen a continuació.

En la Llei es fixa un període de referència de 30 dies, que s’inicia en
la data de recepció de la factura (o sol·licitud de pagament equiva-
lent) o en la data de recepció dels béns o serveis en els casos en els
quals la data de rebut de la factura es prestés a dubte o si el deu-
tor la rebés amb anterioritat als béns o serveis.
En els casos en els quals les parts contractants hagin acordat un
procediment d’acceptació o de comprovació de les mercaderies,
el període de referència s’inicia una vegada finalitzat l’esmentat
procediment.

2.  Meritació automàtica d’interessos de demora
La Llei estableix, al seu article 5, que una vegada transcorregut el
termini pactat al contracte o legalment establert per al pagament
del deute sorgit com a contraprestació en operacions comercials,
el deutor estarà obligat a abonar automàticament l’interès pactat
al contracte o legalment establert, sense necessitat d’avís de ven-
ciment o cap íntima per part del creditor.

3.  Tipus d’interès de demora
Segons el disposat a l’article 7 de la Llei, l’interès de demora apli-
cat serà el resultat de sumar 7 punts percentuals al tipus bàsic
fixat pel Banc Central Europeu a la seva operació més recent prin-
cipal de finançament efectuat abans del primer dia del semestre
natural que es tracti.

4.  Indemnització per cost de cobrament
Com una altra forma d’eradicar les causes per les quals la morosi-
tat pot resultar avantatjosa econòmicament per als deutors, l’article
8 de la Llei concedeix al creditor el dret a reclamar al deutor morós
una indemnització per les despeses que aquest retard en el paga-
ment li hagi causat, indemnització que no podrà superar en cap cas
el 15% de la quantia del deute, excepte en els casos en els quals el
deute no superi els 30.000 euros en els quals el límit de la indem-
nització estarà constituït per l’import del deute que es tracti.

5.  Clàusules abusives
Encara que la regulació establerta en la Llei s’aplica en defecte de
pacte entre les parts com ja hem esmentat, el seu article 9 permet
que el Jutge modifiqui les clàusules pactades entre les parts quan
aquestes són “abusives” amb la finalitat d’evitar que la llibertat
de contractar perjudiqui al creditor. Efectivament seran nul·les les
clàusules pactades entre les parts que permetin terminis de paga-
ment més amplis o tipus d’interès de demora inferiors als que la
pròpia Llei estableix.

6.  Clàusula de reserva de domini
Finalment, es pot destacar, per la seva importància, que la Llei per-
met al venedor conservar la propietat dels béns fins al pagament
total del preu, sempre que així s’hagi convingut expressament
abans del lliurament.

IV. MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMI-
NISTRACIONS PÚBLIQUES

La inclusió de les administracions públiques en l’àmbit d’aquesta
Llei té per conseqüència la modificació del text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

En efecte, es modifica la regulació del tipus d’interès de demora
establert en l’apartat 4 de l’article 99 així com s’introdueix el reco-
neixement del dret del creditor a una indemnització per costos de
cobrament del deute en l’apartat 4 de l’article 110.

Les esmentades modificacions afecten les disposicions regulado-
res dels pagaments entre contractistes i sotscontractistes i submi-
nistradors contingudes en els apartats 4 i 5 de l’article 116 i en
l’apartat 3 de l’article 169.

V. CONCLUSIÓ

Encara que la regulació prevista en aquesta Llei s’aplica en defec-
te de pacte entre les parts, aquesta normativa contribuirà, sens
dubte, a reforçar la seguretat en les transaccions comercials
d’elevar de manera significativa, d’una part, l’interès de demora
fixant-lo a 7 punts superiors al tipus d’interès aplicat pel Banc
Central Europeu en les seves operacions de finançament en l’úl-
tim semestre, d’una altra part, de permetre als tribunals modifi-
car les clàusules pactades entre les parts quan aquestes siguin
abusives en perjudici del creditor i, finalment de preveure la meri-
tació automàtica dels interessos de demora.

Per fi, aquesta Llei, que incorpora al dret intern la Directiva
2000/35/CE, respondrà a la necessitat d’harmonitzar les legisla-
cions europees tot establint un període de referència de 30 dies
que començarà a explicar a partir de la data en la qual s’ha de fer
efectiu el pagament.

Caroline Monniot
Departament Jurídic Millet Guillén Bécares
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Tractament de les inversions immobiliàries d’acord amb les NIC-NIIF
Les inversions immobiliàries que fan les empreses per tal d’ob-
tenir ingressos amb el seu lloguer o venda estan regulades per
la NIC 40. En aquest article s’exposa com es valoren i quina
informació cal incloure sobre aquestes inversions als estats
financers. 
Aquest tipus d’inversió no inclou els immobles on l’empresa
desenvolupa la seva activitat, com són la fàbrica o les oficines,
per exemple, que són tractades per una altra NIC (la NIC 16,
concretament).

1. Com es valoren aquestes inversions en el moment
d’adquirir-les?
S’han de valorar a preu de cost més els costos associats a la
transacció, com ara serveis legals o impostos, directament
relacionats amb la compra de la propietat. En el cas que un
desemborsament posterior relacionat amb la inversió immo-
biliària sigui probable que generi algun tipus de benefici
econòmic futur, addicional al generat per la inversió immo-
biliària original, el desemborsament realitzat s’ha de reconèi-
xer afegint-se al valor comptable. En el cas que no sigui
probable que s’originin beneficis addicionals a partir del
desemborsament posterior, s’haurà de reconèixer com a des-
pesa de l’exercici.

2. Com es valoren posteriorment?
Un cop feta la valoració inicial, que s’ha exposat en l’apartat
anterior, l’empresa haurà d’escollir, i aplicar a partir d’aquell
moment a totes les seves inversions immobiliàries, un dels dos
models següents com a política comptable:
a) Model del valor raonable
El valor raonable (fair value, en anglès) serà el preu més pro-
bable donat pel mercat a la inversió immobiliària, és a dir, el
millor preu que raonablement pugui obtenir el venedor i el
més avantatjós preu raonablement possible per al comprador
en una transacció lliure.
El valor raonable d’una inversió immobiliària haurà de reflectir
a data de balanç, l’estat i les condicions reals del mercat. L’es-
timació del valor raonable s’haurà d’efectuar a data de balanç,
ja que el valor estimat per a una altra data podria ser incor-
recte a causa de possibles variacions en la valoració del mer-
cat per a aquesta inversió immobiliària. La millor evidència de
valor raonable són els preus actuals en un mercat actiu per a
propietats similars a les inversions immobiliàries de l’empresa.

A vegades no és possible la determinació del valor raonable perquè:
– No es produeixen transaccions similars en el mercat, 
– o no es pot estimar el valor raonable per cap mètode alter-

natiu com el de preus recents en mercats menys actius o
projeccions de fluxos de caixa actualitzats.

En aquests casos, l’empresa haurà d’utilitzar el cost menys l’a-
mortització acumulada i qualsevol pèrdua acumulada per dete-
riorament d’actius, fins a la venda de la inversió immobiliària.
En el cas que una empresa hagi valorat prèviament una inver-
sió immobiliària a valor raonable, haurà de seguir mesurant-la
a valor raonable fins al moment de la transferència o venda.
b) Model de cost
En el cas que l’empresa esculli el model de cost com a criteri
comptable després del reconeixement inicial, haurà de valorar
totes les inversions immobiliàries d’acord amb el cost menys
l’amortització acumulada i qualsevol pèrdua acumulada per
deteriorament d’actius.

3. Informació a incloure als estats financers
L’empresa haurà de facilitar la següent informació:
• mètodes utilitzats per obtenir el valor raonable de les inver-

sions immobiliàries;
• indicar si el valor raonable s’ha determinat amb la taxació

d’un perit qualificat o si no hi ha hagut cap valoració;
• imports al compte de resultats per:

– ingressos derivats de rendes d’inversions immobiliàries;
– despeses derivades de les inversions immobiliàries, com en

el cas de reparació i manteniment, que hagin generat
ingressos per rendes durant l’exercici, i

– despeses derivades de les inversions immobiliàries, com en
el cas de reparació i manteniment, que no hagin generat
ingressos per rendes durant l’exercici, i

• obligacions contractuals importants per a l’adquisició, cons-
trucció o millores de les inversions immobiliàries.

Les empreses que utilitzin el mètode del valor raonable hau-
ran de conciliar el valor comptable de les inversions immobi-
liàries a l’inici i al final del període.
Les empreses que utilitzin el mètode del cost hauran de facili-
tar: mètodes d’amortització utilitzats; vides útils o taxes d’a-
mortització utilitzades; valor brut en llibres i amortització
acumulada a l’inici i al final del període; conciliació del valor
comptable de les inversions immobiliàries a l’inici i al final del
període. 
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Concepte d’inversions immobiliàries

Valoració posterior a la inicial

Valoració de les donacions

Les mantingudes per la companyia
per generar beneficis a través del
lloguer o la venda.

Al cost o al seu valor raonable. 

No en contempla l’existència.

No distingeix, dins de l’immobilitzat material,
els immobles que es mantenen per al lloguer
o la venda, dels que l’empresa utilitza per a
desenvolupar la seva activitat (edifici de la
fàbrica o oficines, per exemple). 

Al preu d’adquisició o cost de producció,
acceptant les revaloritzacions només en el
cas que estiguin emparades legalment.

Al valor venal del bé objecte de donació.

Per a més informació consultar el llibre: ACCID (2004): “NIC-NIIF”, Gestió 2000, Barcelona

Aquest llibre, de més de 700 pàgines, es lliura gratuïtament als economistes que són socis de l’ACCID sense pagar cap quota.
Per a més informació contactar amb la Secretaria del Col·legi Oriol Amat

Economista i catedràtic de la UPF

Diferències amb la normativa comptable espanyola
Les diferències principals entre aquesta norma i la normativa comptable espanyola són les següents:
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Principals conclusions

El passat 11 de novembre es va celebrar la Jornada dels Economistes 2004 amb el lema “L’economia catalana:
què cal fer? Com a resultats d’aquesta Jornada, la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya vol fer
públiques unes conclusions i, especialment, desitja destacar el següent:

El futur de la societat catalana exigeix, sense més endarreriments, redefinir el seu sistema de
finançament autonòmic, sobre la base de l’autonomia financera i responsabilitat fiscal, d’una
banda, i d’un criteri de solidaritat interterritorial políticament consensuat, de l’altra. 

El creixement sostingut de Catalunya passa per estretir les seves relacions amb les regions que
conformen l’Arc Mediterrani.

És imprescindible i urgent continuar dotant Catalunya de les infraestructures necessàries, a par-
tir d’un model basat en el desenvolupament de formes d’associació público-privades.

La immigració és absolutament necessària per al creixement de l’ocupació a Catalunya.

Les empreses disposen d’un ampli ventall d’instruments financers amb què donar resposta a totes
les seves necessitats, però les firmes de menor dimensió consideren que l’accés al finançament de
mitjà i llarg termini continua sent difícil, cosa que s’agreujarà amb l’entrada en vigor de “Basilea 2”.

Malgrat que la Generalitat ha integrat com una de les seves prioritats la innovació tecnològica, dis-
curs que ha de ser permanent i no dependre de conjuntures polítiques, la majoria de les empreses
no tenen encara una adequada “cultura innovadora”.

Principals conclusions 
de la Jornada dels Economistes 2004:
L’economia catalana: què cal fer?

1

2
3
4
5
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Jornada dels econom
istes 2004



Introducció

En els darrers anys el Col·legi d’Economistes de Catalunya ha participat acti-
vament en el debat sobre el model de desenvolupament que calia impulsar a
Catalunya cara els propers anys.

Les seves principals reflexions i propostes es recullen en el document titu-
lat Un nou model de futur per a Catalunya, elaborat amb la col·labora-
ció de 40 economistes experts en diferents matèries durant la primavera
de l’any 2002.

En aquest context, el Col·legi d’Economistes de Catalunya no volia deixar
passar l’oportunitat d’alimentar el debat i, molt especialment, d’avançar en
el procés de reflexió iniciat l’any 2002, amb la finalitat d’aportar propostes
que permetessin ajudar els nostres polítics i agents econòmics en la seva
presa de decisions. La Jornada dels Economistes 2004 s’ha d’emmarcar,
doncs, en aquesta tessitura. Recull els resultats de les tasques desenvolupa-
des en els darrers anys i pretén posar les bases per edificar un veritable
model de futur, ben i clarament definit, sobre la base d’una estratègia de
llarg termini. La Jornada d’enguany ha comptat amb:
• 20 sessions de treball sobre temàtiques diverses, 17 d’elles celebrades a Bar-

celona i la resta a les diverses seus col·legials localitzades a Girona, Lleida i
Tarragona.

• Més de 100 participants en les sessions de treball, entre ponents, pane-
listes, presidents, moderadors i coordinadors, entre els quals destaquen
diferents personalitats de la nostra societat (consellers, secretaris i direc-
tors generals de la Generalitat, presidents i gerents d’organismes diversos,
directors i directius de grups empresarials…).

• Més de 1.000 assistents a les sessions de treball.

A) Un model de futur per a Catalunya:
inserció territorial, finançament autonòmic 
i infraestructures

La construcció d’un model de futur per a Catalunya ha de contemplar,
necessàriament, uns trets bàsics que dissenyin la seva estructura, però inelu-
diblement ha d’atendre el seu posicionament territorial i, sense cap dubte, el
seu sistema de finançament i la dotació d’infraestructures.

La competitivitat del model productiu català exigeix accions en quatre grans
línies:
• Augmentar la grandària de les empreses catalanes, mitjançant una políti-

ca afavoridora de les concentracions i comptant amb el suport de línies de
prèstec a llarg termini i instruments de capital risc.

• Desenvolupar polítiques de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)
concertades amb els sectors impulsors, sent la farmàcia i l’enèrgia possi-
bles motors d’aquesta acció.

• Fomentar el model d’internacionalització empresarial desenvolupat per
determinats grups catalans.

• Adequar l’oferta educativa.
• Promoure el desenvolupament d’infraestructures.

En l’actual marc polític i econòmic internacional, el creixement sostingut de
Catalunya requereix estretir les seves relacions amb les regions que con-
formen l’Arc Mediterrani. Això ha de basar-se en aliances i cooperació,
però, tot i que la diagnosi està força avançada, es palesa una manca de con-

sens en les actuacions i en la coordinació. Cal avançar en una triple direcció:
• Establir un marc de col·laboració entre les administracions i institucions

per definir una estratègia territorial comuna. La cooperació entre admi-
nistracions públiques és clau per l’èxit futur d’aquesta euroregió, com
apuntaren el 92,9% dels assistents a la sessió dedicada a “Estratègies
compartides per vertebrar l’Arc Mediterrani” (Sessió 12).

• Superar les barreres històriques, cosa que permetrà fer front a deficiències
comuns, com per exemple les existents en matèria d’infraestructures.

• Impulsar un entorn favorable a la cooperació empresarial, que vagi més
enllà dels intercanvis comercials i que abordi la innovació, la formació i la
internacionalització, sobre la base del teixit de petites i mitjanes empreses.

Necessàriament, el futur de la societat catalana exigeix, sense dilacions,
redefinir el seu sistema de finançament autonòmic. Actualment el Principat
està sent especialment perjudicat pel repartiment de recursos que es deriva
de l’esquema en vigor, el qual propugna importants diferències no justifica-
des. La reforma del sistema de finançament és essencial pel benestar dels
catalans. Més recursos i capacitat tributària, tant legislativa com de gestió,
són eixos bàsics. Aquesta reforma hauria de dirigir-se a dues grans àrees, que
són les següents:
• L’autonomia financera i responsabilitat fiscal, àmbit en què la Generalitat

hauria de tenir capacitat normativa i participar en tots els impostos esta-
tals pagats a Catalunya, ampliant la cistella d’impostos i creant una Agèn-
cia Tributària de Catalunya. Val que es té la sensació que en l’actual
conjuntura econòmica seria possible estimular més l’economia catalana si
la Generalitat tingués una major competència normativa en els tributs, tal
i com afirma el 88,5% dels assistents a la sessió de treball sobre “Mesu-
res fiscals per incentivar l’economia” (Sessió 5).

• L’equitat o solidaritat interterritorial, establint un sistema d’anivellament
entre comunitats autònomes sobre la base d’un criteri d’equitat social polí-
ticament consensuat, i garantint a les regions més pobres un nivell estàn-
dard de serveis públics.

Entre les mesures fiscals que podrien dur-se a terme per tal de millorar l’actual
conjuntura econòmica, es poden apuntar les següents:
• Reduir el tipus impositiu de l’impost sobre beneficis de les empreses, amb

l’objectiu d’animar la inversió i d’evitar les deslocalitzacions.
• Mantenir i aprovar incentius fiscals, tant a les empreses com als particulars,

que no siguin complexos i excessivament rígids.
• Avançar en la reducció dels impostos sobre el patrimoni i les herències

en el cas de les comunitats autònomes. De fet, un 92,3% dels assistents
a la sessió de treball sobre “Mesures fiscals per incentivar l’economia”
(Sessió 5) es mostrà partidari de reduir la tributació de l’Impost sobre el
Patrimoni de les Persones Físiques i un 65,4% a favor de reduir l’Impost
sobre Successions i Donacions.

És imprescindible i urgent continuar dotant Catalunya de les infraestruc-
tures necessàries. Per això, és necessari la planificació de llarg termini amb
un horitzó de 25 anys i una visió global/social de les actuacions, que prengui
com a referència el model de planificació territorial que es pretén. No obstant,
la trajectòria prevista per als pressupostos públics en el futur revela la seva
insuficiència i que, per tant, serà impossible dur a terme aquestes infraestruc-
tures sense la participació del finançament privat. Conseqüentment, s’ha d’ac-
ceptar un nou model de dotació i manteniment d’infraestructures que passi
pel desenvolupament de formes d’associació público-privades, bé mitjançant
concessions o bé a través d’empreses mixtes.

II
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B) El vector del capital humà: demografia, ensenyament i immi-
gració

Les noves necessitats socials i els nous reptes demogràfics previstos
pels propers anys obliguen a reorientar l’actuació pública i, concreta-
ment, fan imprescindible acompassar les noves necessitats assistencials
amb els canvis en els dispositius i en la manera de fer i d’orientar els recur-
sos. Cal destacar que la sostenibilitat del finançament de la cobertura de
dependència és infactible sense copagament. És molt important i urgent
delimitar l’àmbit públic de cobertura (en funció dels nivells de dependèn-
cia i de la posició socio-econòmica del beneficiari), i establir el marc d’ac-
tuació privada amb els corresponents incentius fiscals.Tanmateix sembla
necessari l’assegurament públic (coactiu), d’una manera o altra, per garan-
tir la cobertura de dependència, atès que la via de l’estalvi privat o la de
l’assegurança privada plantegen múltiples dubtes. Tot l’anterior confirma
que la cobertura dels problemes de dependència s’ha de realitzar des del
sector públic en bona part, però cal modificar el modus d’actuació de la
gestió d’aquest, atès que no està preparat o no hi ha confiança que ho
sàpiga fer bé. Respecte d'això, es pot apuntar que un 72,5% dels assis-
tents a la sessió de treball “Nous reptes de la demografia: envelliment i
protecció social de la dependència” (Sessió 13) creu que la gestió pública
no està preparada per responsabilitzar-se de les prestacions de la
dependència sobre la prova de necessitat i la prova de mitjans. Paral·lela-
ment, s’ha d’afegir que un 57,7% dels assistents opina que amb les
actuals circumstàncies pressupostàries la universalització pública de la
dependència no milloraria l’equitat social.

Catalunya presenta un panorama relativament positiu pel que fa a la dota-
ció de capital humà amb estudis superiors, però palesa greus deficiències
quant a estudis secundaris de formació professional. El sistema de formació
professional ha millorat molt i funciona possiblement més bé que l’universita-
ri, però la societat té la sensació que no és així. La problemàtica d’aquest és
complexa, destacant, sobretot, el fet que Catalunya com a país no ha tingut
tradicionalment la convicció que necessitava un bon sistema de formació i el
reduït nombre d’efectius, atès l’escàs atractiu de la formació professional per
als joves. Els reptes futurs passen per augmentar el nombre d’estudiants en for-
mació professional, prestigiar-la socialment i crear un sistema orientat a la pro-
moció professional i acadèmica amb una xarxa de relacions institucionals amb
el seu entorn. Un 66,7% dels assistents a la sessió de treball “Què cal modifi-
car de la formació professional a Catalunya?” (Sessió 16) opina que l’actual
sistema d’estudis de formació professional pot respondre als reptes que en
aquesta matèria té plantejats l’economia catalana.

En matèria de formació professional, a curt i mitjà termini caldria el següent:
• Obrir les escoles de formació a la societat i, particularment, a les empreses.

Val a dir que un 75% dels assistents a la sessió de treball creu que per
potenciar el model d’alternança en formació professional caldria posar en
marxa un sistema d’excepcions fiscals per a les empreses que hi participin.

• Donar a conèixer la formació entre els joves i les seves famílies.
• Millorar el model curricular dels estudiants, potenciant les capacitats i la

personalitat dels alumnes.
• Integrar els quatre eixos de la formació professional (reglada, ocupacional,

contínua i experiència).

En el camp de l’ensenyament superior, l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior (EEES), més conegut com Bolònia, pretén endegar un procés que
ha de finalitzar l’any 2010 i que comportarà una major competitivitat inter-

nacional del sistema europeu i una major eficiència econòmica. Cal tenir
present que planteja uns reptes no només en l’àmbit acadèmic sinó també
en el professional i en el social. A més, representa un canvi molt important
per a les institucions universitàries, els estudiants, els professors, les
empreses i les administracions educatives. Malgrat això, només un 31,6%
dels assistents a la sessió de treball “L’adaptació de les titulacions d’Eco-
nomia i d’Empresa a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES): rep-
tes i oportunitats” (Sessió 17) creu que afavorirà una millora a la immersió
laboral dels graduats de les facultats d’econòmiques i empresarials i un
57,9% no sap/no contesta. D’altra banda, es palesa un coneixement rela-
tivament baix i poc detallat del procés d’adaptació a l’EEES. Així, un 42,1%
dels assistents afirma disposar d’una informació general i un altre 42,1%
no té cap coneixement sobre aquest, mentre que només un 15,8% comp-
ta amb una informació detallada.

La immigració és absolutament necessària per al creixement de l’ocupació
a Catalunya, en un volum aproximat d’un milió de persones en un horitzó de
20 anys. Els seus efectes són positius i molt importants (disponibilitat de mà
d’obra, productivitat, manteniment d’activitats de baix valor afegit). No obs-
tant això, es palesa un conjunt de problemes seriosos, com són, per exemple,
el fort volum de població irregular, estimat en més del 40% del total, i l’aug-
ment de l’economia submergida. Es constata que la política de quotes, de
contractació en origen, és inapropiada i que la inspecció de treball manca de
zel. Per altra part, s’ha d’apuntar que els beneficis de la immigració en el futur
dependran de la capacitat per regular els fluxos d’entrada d’una forma equi-
librada respecte de les necessitats, de les actuacions bàsiques en matèria d’a-
collida (idioma, orientació, formació,…), i de la capacitat per transmetre a la
població el missatge que la immigració és indispensable per al Principat. En
definitiva, cal saber gestionar amb èxit aquest fenomen, sent conscient que es
tracta d’un dels reptes econòmics i socials més importants de la Catalunya
d’aquest començament del segle XXI.

C) El vector empresarial: finançament, comptabilitat i internacio-
nalització

Actualment les empreses disposen d’un ampli ventall d’instruments
financers amb què donar resposta a totes les seves necessitats, que s’ha
ampliat i diversificat considerablement en els darrers anys. Es constata que
no manca liquiditat en el sistema financer i que les necessitats empresa-
rials a nivell general estan suficientment ateses, malgrat que l’opinió gene-
ralitzada, sobretot entre les petites i mitjanes firmes, és que l’accés al
finançament a mitjà i llarg termini continua sent massa difícil. Així, un
47,9% dels assistents a la sessió de treball “L’empresa té els mitjans de
finançament adients?” (Sessió 1) creu que el sistema financer català dis-
posa solament en part d’instruments apropiats per al finançament a mitjà
i llarg termini de les empreses. Aquesta problemàtica es pot veure agreu-
jada per l’entrada en vigor de “Basilea 2”, que exigirà a la banca una
major discriminació en la seva política de crèdit. Això fa imprescindible,
d’una banda, un gran esforç per professionalitzar la gestió financera de les
petites i mitjanes empreses i de les pròpies entitats de crèdit, i, d’altra part,
que el sector públic tingui un paper important en la complementació de
l’activitat d’aquestes últimes, tant en matèria de crèdits directes com en la
de crèdits de mediació, així com d’instruments novedosos, poc consolidats
o desenvolupats (crèdits participatius, capital risc, societats de garantia
recíproca,…).

III
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En l’actualitat la informació financera de les empreses europees està
immersa en un procés d’internacionalització, impulsant la implantació
d’una única regulació comptable, per tal de garantir la comparabilitat dels
estats financers i la informació comptable i, també, l’eficiència dels mercats
de capitals. Aquest és el repte de les Normes Internacionals de Comptabili-
tat (NIC), que seran obligatòries per determinats grups d’empreses a partir
de l’1 de gener de 2005. Aquestes són ben rebudes per les empreses cata-
lanes, però cal preveure el més aviat possible l’impacte que tindrà la seva
adopció dins del conjunt de l’organització empresarial. Al respecte, es pot
apuntar que un 94,6% dels assistents a la sessió de treball sobre “Compta-
bilitat: darreres novetats en les NIC” creuen (Sessió 7) que la decisió d’im-
plantar una única normativa comptable a Europa és adequada.

Pel que fa a l’àmbit del sector públic, s’ha d’assenyalar que cal anar cap a la
simplificació dels sistemes d’informació comptable públics, millorant la infor-
mació dels pressupostos inicials i dels comptes liquidats, tractant de potenciar
el debat polític sobre els comptes liquidats més que sobre la presentació dels
pressupostos, i simplificant i reduint el temps sobre la tramitació dels informes
del òrgans de control externs.

La internacionalització és un objectiu prioritari per a les empreses catala-
nes, que han de plantejar-se la presència física en altres països, ja sigui mit-
jançant instal·lacions comercials, industrials, de distribució o logístiques. En
aquest repte, les línies mestres d’actuació per a un futur immediat són:
• Fomentar dins de les empreses una autèntica i permanent “cultura de la

innovació”.
• Crear i difondre marques de caràcter mundial per als productes i serveis,

que siguin potents i reconegudes, quelcom bàsic per sobreviure en uns mer-
cats de sobreoferta com els actuals. Val a dir que per a l’economia catalana
és fonamental que existeixi un nucli significatiu de marques que liderin, com
a mínim a nivell europeu, les seves respectives categories de productes o
serveis.

• Aprofitar els avantatges que altres països puguin oferir en els costos dels
diferents factors de producció.

D) El vector de la innovació: ciència, tecnologia i coneixement

Històricament l’administració catalana no ha prioritzat la innovació tecnològi-
ca com a motor de la competitivitat empresarial, les universitats han tingut
evidents dificultats per generar coneixement científic d’alt nivell i per trans-
metre’l al seu entorn productiu, i moltes empreses no han incorporat la inno-
vació com una de les seves estratègies fonamentals. Resultat d’això són, entre
altres, una economia poc oberta a l’exterior, una reduïda capacitat d’innova-
ció, i uns increments de productivitat significativament més baixos que la mit-
jana espanyola.

La Generalitat ha integrat com una de les seves prioritats la innovació tec-
nològica, tal i com ho creu un 79,3% dels assistents a la sessió treball sobre
“Ciència i innovació: què cal fer?” (Sessió 4). Però, tanmateix, la majoria de
les empreses no tenen encara una adequada “cultura innovadora”, quel-
com en què està d’acord el 79,3% dels assistents. És important destacar que
el discurs polític que existeix actualment en el camp de la innovació sigui per-
manent i no depengui de factors conjunturals, tractant que es concreti en polí-
tiques i dotacions pressupostàries adequades. A més, ha de defugir de
polítiques selectives, poc reflexionades i, en certs casos, basades en el factor
“moda”, que aposten per determinats sectors, sense tenir en consideració la
realitat industrial de Catalunya.

Cal evolucionar, no obstant, des d’un enfocament reflexiu i analític cap a un
enfocament pràctic i aplicatiu, liderat pel sector privat i secundat pel públic.
De fet, un 72,2% dels assistents a la sessió de treball sobre “Tecnologia i
coneixement com a motors de l’economia” (Sessió 10) considerava que el
líder dels esforços en el camp de la tecnologia i el coneixement per guanyar
competitivitat ha de ser el sector privat.

A curt termini, les intervencions i mesures més importants a dur a terme en el
camp de la innovació a Catalunya són les següents:
• Potenciar els agents intermedis (centres tecnològics, parcs científics, …)

com instruments bàsics de la comunicació activa entre les unitats de gene-
ració de coneixement científic i les empreses. Cal millorar la coordinació
entre els diferents agents del sistema, mitjançant un major coneixement de
la realitat, les capacitats i els objectius de cadascun, i una més eficient
col·laboració de les polítiques regionals, estatals i supranacionals.

• Incentivar les empreses a fi i efecte que utilitzin els serveis de les organit-
zacions anteriors, tractant de facilitar a les petites i mitjanes firmes els ins-
truments més adequats.

• Potenciar la cultura emprenedora a les universitats, valoritzant el coneixe-
ment general i la seva explotació comercial.
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Inversions estrangeres i deslocalitzacions als serveis1
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iaDurant el 2003 el volum d’inversions estrangeres directes (IED)
va disminuir per tercer any consecutiu, atès la davallada de les
destinades als països desenvolupats. Les entrades mundials
foren de 560.000 milions de dòlars, un 17,6% menys que el
2002, augmentant a 111 països i disminuint a 82 països. Les
perspectives per al 2004 són encoratjadores d’acord amb
enquestes efectuades per la UNCTAD a multinacionals i
experts, que revelen unes previsions optimistes especialment
per a l’Àsia i Pacífic i l’Europa central i oriental, amb la Xina,
l’Índia i Polònia al capdavant, i per a determinats serveis i els
sectors d’equipament elèctric, electrònica, vehicles automòbils
i maquinària. 

Al llarg del temps la composició sectorial de les inversions
estrangeres directes s’ha anat transformant progressivament,
patint un procés de terciarització. Si a principi de la dècada
dels anys setanta el sector serveis era responsable d’una quar-
ta part de l’estoc mundial d’IED, el 2002 la proporció se situa-
va entorn a un 60% (4 bilions de dòlars). Malgrat aquest
creixement, cal destacar que el sector terciari està menys
transnacionalitzat que l’industrial. En el cas de Catalunya, les
inversions estrangeres en el sector serveis se situaren el 2003
en 597,816 milions d’euros (54,1% del total), mentre que les
realitzades en altres països foren de 440,743 milions d’euros
(19,9% del global).

Les sortides d’inversions estan dominades pels països desen-
volupats, liderats pels Estats Units, però amb un pes creixent
del Japó i la Unió Europea i, de manera destacada, dels països
en desenvolupament, els quals abracen el 10% de l’import
acumulat mundial el 2002 (1% el 1990). Per la seva banda, les
entrades d’IED es distribueixen entre els països desenvolupats
i els països en desenvolupament, que copsen, respectivament,
el 72% i el 28% del total acumulat.

També està canviant la composició de les inversions estran-
geres directes dins del sector serveis. El comerç i les finances
han estat tradicionalment els que major volum han concen-
trat, però el seu pes específic s’ha anat reduint durant els
anys, fins a abraçar el 47% de l’import acumulat. En altre
sentit, l’electricitat, l’aigua, les telecomunicacions i els ser-
veis a les empreses han incrementat el seu protagonisme,
multiplicant el volum acumulat d’IED per 10-16 en el perío-
de 1990-2002. 

LA DESLOCALITZACIÓ (“OFFSHORING”) DELS SERVEIS

En els darrers anys les noves tecnologies d’informació i comu-
nicació han permès que un nombre creixent de serveis hagin
passat a ser comercialitzables, com a conseqüència del qual
la generació d’aquests pot distribuir-se –total o parcialment-
a nivell internacional, d’acord amb els avantatges compara-
tius dels països i les estratègies de les empreses. La desloca-
lització terciària està en els seus inicis, però és bàsica per crear
una nova divisió internacional del treball en la generació de
serveis.

El procés d’”offshoring” s’està fent via la creació de filials a
l’estranger –“deslocalització intraempresarial (cautiva)”– o
bé mitjançant l’externalització o subcontractació d’un tercer
proveïdor de serveis –“externalització o subcontractació des-
localitzada”–. Normalment, bona part d’aquesta última s’e-
fectua al mateix país, i tant sols un 1-2% de tota
l’externalització es realitza a nivell internacional, però, tan-
mateix, el recurs a subministradors estrangers de serveis ten-
dirà a augmentar.

El recurs a la deslocalització de serveis s’explica sovint per l’es-
talvi en costos, que pot arribar a suposar entre el 20% i el
40%, gràcies, per exemple, a l’ús d’una mà d’obra més bara-
ta. No obstant això, també influeixen en ocasions l’accés a
personal qualificat i la millora de la qualitat dels serveis. Altres
factors, pel contrari, condicionen pel moment l’”offshoring”
de serveis, com la necessitat d’estar prop dels clients o de
garantir la seva confiança, l’existència de normes i exigències
legals, la manca de reconeixement internacional de les quali-
ficacions professionals, la mancança de normes de confiden-
cialitat universals, …

El mercat total d’exportacions de serveis deslocalitzats s’ava-
lua pel 2001 en 32.000 milions de dòlars. Però s’estima que
l’”offshoring” té un llarg camí per endavant, en volum, en
modalitats, en tipus d’activitat i en llocs de destí. Un 70% de
les 1.000 empreses més importants del món no ha traslladat
encara cap servei a l’estranger, però moltes tenen intenció de
fer-ho. Una enquesta realitzada l’any 2004 per l’UNCTAD
revela que un 83% de les grans firmes europees que han des-
localitzat serveis estaven satisfetes i un 44% preveien traslla-
dar més en els propers anys. Diverses estimacions apunten
que cara l’any 2015 uns 3,4 milions de llocs de treball de ser-
veis podrien passar dels Estats Units a països de baixos ingres-
sos. A més, la deslocalització està ampliant el seu ventall
d’activitats afectades, des de camps d’escàs valor afegit fins
a altres més tecnificades i d’elevat valor afegit.

La majoria dels serveis deslocalitzats internacionalment pre-
senten un elevat grau de concentració geogràfica, ubicant-se
en un nombre relativament reduït de països. L’any 2001 Irlan-
da, l’Índia, Canadà i Israel abraçaven més del 70% del mercat
d’activitats terciàries subjectes a “offshoring”, en bona part en
els camps dels programes informàtics i altres serveis facilitats
per les noves tecnologies d’informació i comunicació. A tall
d’exemple, es pot apuntar que l’Índia va copsar en el període
2002-2003 el 31% dels projectes deslocalització internacional
de centres de serveis compartits, el 19% dels relatius a serveis
de tecnologies d’informació i el 12% dels centres de trucades.

Àngel Hermosilla
Economista i responsable de la Secretaria Econòmica del CEC

1 L’article es basa en l’”Informe sobre les inversions en el món 2004. El
gir cap els serveis”, de la Conferència de les Nacions Unides sobre
Comerç i Desenvolupament (UNCTAD), disponible a www.unctad.org.
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El Govern de la Generalitat promou la participació i recull aportacions
davant el procés d’elaboració del que serà el nou Estatut d’Autono-
mia de Catalunya.
Aquest és un procés conduït i ordenat per la ponència constituïda a
tal efecte al Parlament de Catalunya, de manera que en el procés de
participació el paper del Govern se centra a promoure la participació
així com establir i facilitar mecanismes per traslladar-ne els resultats a
l’esmentada ponència.

El Departament de Relacions Institucionals i Participació i el Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge van convocar i convidar a entitats
i associacions ecologistes i de defensa del medi, a responsables locals
i institucionals de l’àmbit, organitzacions empresarials i sindicals, orga-
nitzacions i col·legis professionals així com a empreses significades per
les seves pràctiques ambientals, a prendre part en una jornada. En el
ben entès que les diverses sessions d’aquestes jornades haurien de
produir uns resultats que seran lliurats al Parlament, es considera
necessari un punt de referència comú que contribueixi a situar els
diversos posicionaments i perspectives. Així la dinàmica prevista en les
sessions garantia que totes les aportacions amb un mínim de presèn-
cia fossin recollides en els resultats. No eren, per tant, sessions decisò-
ries d’aprovació d’unes conclusions, sinó més aviat de participació i
debat d’opinions i d’establiment de nivells de consens diferents. El
Col·legi hi va ser convidat i un membre de la Comissió de Medi
Ambient hi va participar.

Es palesa com entre els 70 i 80 la problemàtica i pressió mediambien-
tal era ja present però no constituïa ni de bon tros, com ara avui, un
dels eixos centrals del capteniment dels poders públics i un ítem per-
manent a l’agenda política. La ponència que està elaborant l’Estatut
està estudiant que en el Títol Primer de l’Estatut una part hauria d’es-
tar dedicada al medi ambient i als seus principals aspectes (recursos
hídrics, sòl, energia, aire, patrimoni natural, ordenació territorial,...)
formulant els objectius i capteniment tant dels poders públics com
dels agents econòmics, que han d’inspirar i dirigir les actuacions: el
principi de precaució, el de la prevenció en origen de la contaminació
i l’impacte ambientals i el de qui contamina paga.

En la formulació dels principis d’actuació sobre les polítiques sectorials
amb una incidència directa en l’estat i l’evolució del medi ambient
(agricultura, ramaderia, pesca, caça, transport, consum, mobilitat,...)
caldria fer un esment que aquestes s’adequaran igualment –a més de
les normatives sectorials- a la planificació i directrius generals vigents
als diversos nivells institucionals (UE, Estat, Catalunya) que controlen i
determinen aquest impactes

Es planteja que el nou Estatut hauria de detallar i especificar les com-
petències exclusives directes i amb incidència directa sobre el medi
ambient. Tanmateix, i atès que en determinats camps legislatius i pro-
gramàtics tant la Unió Europea com l’Estat mantindran la competèn-
cia bàsica, caldria establir formes de participació en la definició i gestió
de competències atribuïdes a la UE i l’Estat

La sessió va comptar amb la intervenció inicial de l’Hble. Sr. Joan Saura,
conseller de Relacions Institucionals i Participació. Per a l’inici del debat
es va comptar amb la intervenció de dos experts, el Sr. Frederic Xime-
no, cap de Projectes d’ERF, i la Dra. Isabel Pont, professora de dret del
medi ambient de la UAB i la cloenda va anar a càrrec de l’Hble. Sr. Sal-
vador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i Habitatge.

En el moment de l’acreditació els participants van disposar d’un docu-
ment de funcionament del debat, que recollia els objectius, composi-
ció i regles de decisió, metodologia de treball, ordenació del debat en
grups, en el plenari i formulació dels resultats i els participants es van
adscriure voluntàriament a un dels tres blocs temàtics: 

Bloc 1: Principis directrius de les actuacions públiques
Bloc 2: Competències
Bloc 3: Organització del Govern i participació. 

La sessió va tenir un total de 125 inscrits, dels quals van assistir efec-
tivament 87 persones. El Col·legi va participar en el bloc 3 d’organit-
zació i participació.

El Bloc 3 va discutir abastament sobre la problemàtica lligada a l’a-
compliment de les lleis ambientals, en particular dels següents
aspectes:
• La necessitat de garantir els recursos que assegurin que la legislació

té una assignació pressupostària
• La necessitat que no hi hagi una desconnexió interdepartamental i

de l’administració amb la societat civil
• La necessitat, en l’aplicació legislativa, d’instruments eficients que

permetin als diversos nivells (locals, de Catalunya,...) actuar com a
administració única.

• La necessitat de no duplicar i solapar els mecanismes de participació
social

Analitzant aquests i altres aspectes sobre l’organització, la participació
i el control, finalment va convergir en un model de reforma de l’actual
Comissió Assessora de Medi Ambient, dependent del Departament de
la Presidència, amb un nou model de comissió depenent directament
del Parlament de Catalunya, i que estigui formada per membres d’en-
titats representants de la societat civil (fòrum, col·legis professionals,
agència, comissió....), amb una comissió tècnica executora, que porti
a terme accions, validades per l’òrgan de govern competent, la fisca-
lia i un òrgan de difusió.

Un resum més extens de les dues ponències i del document final el
podeu trobar en la web del Col·legi

Apunts de legislació
• La Comissió Europea aprova el Pla estatal d’assignació de drets d’e-

missió.
• El Govern publica al BOE del 8/2/05 la ratificació al Protocol de

Kioto, al Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic,
jurídicament obligatori per 128 països.

Esdeveniments
• Del 8 a l’11 de març, té lloc a Barcelona ECOMED.

Noticies d’interès
• El GRI reconeix l’esforç de les Empreses Espanyoles en la publicació

de memòries de sostenibilitat.

Comissió d’Economia del Medi
Ambient
El 22 de febrer es va lliurar al Col·legi el treball “Disseny de continguts
mínims de l’apartat econòmic de la Memòria de Sostenibilitat” que la
Junta de Govern i a petició de la Comissió de l’Economia del Medi
Ambient, va aprovar demanar, el 26 de febrer. Un grup d’entesos en
va fer la seva revisió, aportant suggeriments.

El 22 de febrer es va presentar a la Comissió i properament es farà una
jornada per presentar-ho a tot el Col·legi. En el proper informatiu us
ho explicarem.

Moltes gràcies als que ens llegiu i us apunteu a la Comissió, però
encara volem ser més. T’esperem. Apunta’t. 
(martaroc.ind@economistes.com)

Marta Roca i Lamolla
Economista. Membre de la Comissió del Medi Ambient

Jornada de Participació sobre Medi Ambient i nou Estatut
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Planificació estratègica en una firma d’auditoria
QUÈ ÉS? I PER QUÈ ÉS IMPRESCINDIBLE?

Sovint, durant el desenvolupament d’una auditoria, quan s’a-
valua el principi d’empresa en funcionament ens veiem obli-
gats a sol·licitar informació als nostres clients en relació a les
seves previsions de futur o plans estratègics. Altres vegades,
en els nostres despatxos professionals haurem rebut un encàr-
rec per orientar o col·laborar amb un client per a la prepara-
ció d’un pla estratègic. En conseqüència, a causa de les dues
circumstàncies esmentades, és pràctica habitual de l’auditor
emprar i avaluar plans estratèfics.

Desgraciadament, també és habitual que fem bona la dita “el
sabater és qui va més mal calçat”. Disposa el nostre despatx
professional d’un pla estratègic? Ens hem plantejat la conve-
niència de disposar d’un pla estratègic? Quins aspectes hauria
de cobrir aquest pla per al nostre petit/mitjà despatx?

En essència es tracta de contestar a tres preguntes clau:
1) On som?
2) On anem? o més ben dit, on volem arribar en cinc anys?
3) Com hi arribarem? Partint de la resposta a la primera pre-

gunta, quin camí prendrem per arribar a la nostra fita?

PER QUÈ ÉS IMPRESCINDIBLE?

No importa la grandària de la firma. Avui en dia és necessari
que un negoci tingui una idea clara d’allò que vol fer a llarg
termini. Si no és així, la firma es trobarà a l’arbitri de les cir-
cumstàncies prevalents i dels esdeveniments imprevistos.

Una firma d’auditoria és un negoci de serveis professionals, no
de firmes i auditors.

Si ens fem nosaltres mateixos les tres preguntes clau, aques-
tes haurien de fer-nos desenvolupar:
1. Anàlisi DAFO
2. Concretar les nostres visions, valors i objectius
3. Estratègies, tàctiques i plans d’acció

Això sembla una cita d’un llibre de text qualsevol sobre com
portar un negoci.

En part ho és, però qualsevol professional a càrrec de la seva
activitat hauria d’analitzar la situació de la seva firma, encara
que sigui d’una manera informal i sense redactar el pla
estratègic. En cas de no ser així, el seu negoci tindrà poc futur.

Un negoci de serveis ha de tenir en ment que el motor del seu
negoci són els seus clients, i hem de fer-ho a l’inici de la nos-
tra planificació. Hauríem de preguntar-nos:
a) Són els nostres clients generadors de benefici? (la resposta

requereix una anàlisi de la rendibilitat del nostre treball res-
pecte de cada client i encàrrec).

b) Quines són les necessitats dels nostres clients i els seus
desitjos respecte de serveis financero-comptables?

Moltes vegades ens contentem amb només facilitar serveis d’au-
ditoria, mentre que en molts casos allò que requereixen els clients,
o el que els seria de més utilitat, és assessorament financer.

D’aquesta anàlisi poden sortir unes oportunitats en què no
hem pensat (descobriment d’un nínxol, nou segment de
negoci).

c) Com hem de dur a terme aquesta anàlisi?
Estem en contacte amb el client freqüentment, o hauríem
d’estar-ho. El nostre servei no hauria de limitar-se a les poques
setmanes necessàries per completar una auditoria. És un tema
que ha de fer-se extensible a tots els empleats de la firma,
especialment als de certa experiència, que sovint mantenen
un contacte més directe i regular amb els clients.

Això ens condueix a dos punts importants per a qualsevol
firma professional que vulgui subsistir i expandir-se:
– Els millors portaveus dels nostres serveis són els nostres pro-

pis clients: EL MÀRQUETING DE BOCA A BOCA ÉS CRUCIAL.
– Com tenir als clients al nostre costat? La resposta és òbvia, fins

i tot massa: ATENDRE BÉ AL CLIENT, DONAR-LI VALOR AFE-
GIT, cosa que requereix que coneguem les seves necessitats.

Hi ha un punt addicional a tenir en compte. Moltes vegades,
diem que per als clients no hi ha cap diferència entre les fir-
mes professionals, llevat els honoraris pels nostres serveis.

Per contrarestar aquesta situació, hem d’identificar allò que
ens diferencia dels altres, i desenvolupar una estratègia per
exprimir el suc d’aquesta diferència.

QUI HA DE PREPARAR EL PLA ESTRATÈGIC?
Els socis de la firma, o el que d’ells sigui designat per desen-
volupar-lo i exposar-lo a la resta.

QUANT DE TEMPS ES REQUEREIX PER UN PLA RAONABLE?
Pel cap baix tres o quatre mesos.

DE QUÈ SERVEIX EL PLA?
Potser la resposta més correcta és: CONÈIXER-NOS A NOSAL-
TRES MATEIXOS!

Aquesta autoavaluació, en forma de pla estratègic, ens per-
metrà desenvolupar plans d’acció:
– Màrqueting (no considerant la publicitat): enviar butlletins

d’actualitat fiscal, financera, i d’altres temes d’interès als
clients

– Avaluar l’estructura de la firma per veure si compleix les
necessitats dels clients.

– Planificar les futures necessitats internes respecte de la plan-
tilla humana, equip informàtic, etc.

– Elaborar pressupostos anuals i fer un seguiment d’ells.
Estem arribant allà on volem anar?

– Disposar d’un pla a llarg termini sobre la successió a l’empre-
sa. Per això hauríem de tenir estipulat un sistema de formació
i promocions del personal que permeti l’entrada de nous
socis. O bé, buscar fora allò que no és a casa, o sigui replan-
tejar-nos cada cert temps la conveniència de fusions amb
altres despatxos (i no només per a satisfacció de l’ICAC). Si bé
és obvi que cada cas necessita un estudi específic, hauríem
d’haver-nos plantejat si ens interessa una unió/fusió per estar
preparats davant de qualsevol proposta que rebem.

En definitiva, és convenient disposar d’un pla estratègic a llarg
termini que dictamini el camí a seguir per al desenvolupament
de la firma o per permetre’ns estar preparats davant d’impre-
vistos. És evident que sovint haurem de modificar el pla a causa
d’eventualitats que escapen al nostre control, però és sempre
millor creuar un desert amb una brúixola que perdre’ns-hi.

Tomàs Pasanau
Soci de HORWATH AUDITORS
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a PRIMERA CONDEMNA PER SPAM

Jeremy Jaynes, un home de Carolina del Nord (EUA), s’ha con-
vertit en el primer condemnat en ferm per enviament d’spam
o missatges no sol·licitats via internet. Un jurat de Virgínia ha
recomanat que Jaynes sigui condemnat a una pena de nou
anys de presó per haver enviat més de cent mil missatges bros-
sa en un sol mes a subscriptors del proveïdor d’internet nord-
americà America Online (AOL). L’acusació considera,
basant-se en lleis de l’estat de Virgínia, que Jaynes va superar
amb escreix el límit d’e-mails comercials que es poden enviar
durant trenta dies. A més, també l’acusa d’haver violat la
prohibició d’utilitzar adreces de correu falses per vendre pro-
ductes en línia. 

Segons The Spamhaus Project (www.spamhous.org), un
grup de control dels missatges brossa que circulen per la
xarxa, Jaynes era en el moment de la detenció, el desembre
passat, el vuitè spammer més prolífic del món. La sentència es
preveu que s’executi l’any vinent.

YAHOO! PRESENTA UN CERCADOR DE VÍDEOS PER
INTERNET

Acostumats que Google sigui pioner en la majoria de camps de
la recerca a internet, sorprèn que Yahoo! trenqui aquesta tendèn-
cia i passi al davant del seu rival amb un cercador de vídeos per la
xarxa. El Yahoo! Video Search (http://video.search.yahoo.com)
busca satisfer la demanda creixent de continguts multimèdia a
internet, paral·lela a l’augment de connexions de banda ampla. El
nou cercador, en període de prova, té la gràcia de funcionar exac-
tament igual com si busquéssim una web o una imatge. Els for-
mats que reconeix el motor de Yahoo! són el Windows Media de
Microsoft, el QuickTime d’Apple i el Real Media de RealNetwork.
Evidentment, Google i Microsoft treballen actualment en projec-
tes similars, que podrien incloure fragments de vídeo extrets de
canals de televisió.

Per cert, a banda Yahoo!, hi ha un altre cercador que troba ara
mateix vídeos per internet: Altavista (http://www.altavista.com).

VEURE TV3 PER INTERNET

Els continguts dels canals de Televisió de Catalunya (TVC) 
ja es poden descarregar, en format vídeo, per internet.

Aquesta novetat ha estat anunciada a mitjan desembre per
Joan Majó, director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) qui va presentar el servei “3 a la
carta” (http://www.tvcatalunya.com/3alacarta) que per-
met veure en directe la programació de TV3, el Canal 33,
3/24 i TVC Internacional gràcies a la combinació de progra-
mes de visualització de vídeo per internet i connexions de
banda ampla (ADSL i cable), i també continguts emesos ante-
riorment, aplegats en un arxiu. Amb aquesta iniciativa, TVC se
suma a una altra televisió pública del país que ja emetia per
internet: Televisió d’Andorra (http://www.atv.ad). Si voleu
més informació d’altres cadenes de TV que emetin per inter-
net, podeu consultar la web http://tv4all.com/broadband/
index.html

L’ÚS D’INTERNET A LES GRANS COMPANYIES 

VisitorVille Intelligence (http://intelligence.visitorville.com/)
ha publicat en la seva web un informe sobre l’ús que fan
d’internet els treballadors d’algunes de les principals com-
panyies tecnològiques dels EUA. L’estudi, basat en el con-
trol dels accessos de milers de pàgines web, ofereix dades
força interessants com ara que un 66% dels empleats de
Microsoft fan servir per a les cerques a internet Google, i
sols un 20% opten pel cercador de la casa, MSN Search.
Això no passa entre els treballadors de Google, ja que el
100% usen el seu propi cercador. A més, si els empleats de
Microsoft opten gairebé tots pel navegador Internet Explo-
rer, a Google el 21% fan servir el Mozilla i el Firefox. 

També hi ha dades d’Apple, on els empleats fan servir
majoritàriament Google i un 68% naveguen amb el Safari.
VisitorVille també ofereix dades curioses, com ara que els
treballadors de Deutsche Telekom són els principals usuaris
de GNU/Linux, i que el 39% dels assalariats de Sun fan ser-
vir el sistema SunOS.

FIREFOX AVANÇA AMB MOLTA FORÇA

Si visiteu la pàgina Spread Firefox (http://www.spreadfirefox.
com), des d’on fans d’aquest navegador de codi lliure
organitzen campanyes per difondre aquest projecte de
Mozilla (http://www.mozilla.org), veureu a la part supe-
rior dreta de la pantalla que ja se n’han descarregades
més de cinc milions d’unitats des del passat 9 de novem-
bre, quan es va llançar oficialment la versió 1.0 d’aquest
navegador.

Però l’efecte d’aquest nou navegador en el mercat d’usuaris
no va més enllà doncs la firma neerlandesa OneStat
(www.onestat.com), especialitzada en l’anàlisi del trànsit a
internet, ha apreciat per primera vegada en molts anys una
davallada significativa de l’ús de l’Internet Explorer de Micro-
soft. L’estudi, fet amb les dades proporcionades per dos
milions d’internautes de tot el món, evidencia una caiguda
de l’Explorer del 88,9%, la tercera setmana de novembre.

Podeu accedir a aquest estudi a la següent adreça: 
http://news.com.com/Firefox+cutting+into+IEs+lead/210
0-1025_3-5463513.html

Departament d’Informàtica
del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Quadern de navegació 



Reflexions de l’impacte de les TIC en la salut de la població
•Les tecnologies de la informació irrompen en el marc de la salut

i de la medecina. Neix la cybermedecina. Internet ofereix unes
possibilitats noves al món de la medecina tant en documentació,
com en ensenyament, comunicació científica, gestió, relacions i
diagnòstics.

• Internet ofereix possibilitats de vinculació directa amb les
professions sanitàries: webs amb informació, correu electrònic,
llistes de correu, grups de notícies, FTP (file trtansfer protocol -
tranferència d’arxius), teleconferències, telnet, IRC (Internet
Relay Chat), programari mèdic, etc.

• Les noves tecnologies preparen un marc d’actuació amb possibilitats
sorprenents: realitat virtual, xips, microordinadors, microcàmares,
etc. Tot això configura la cybermedecina virtual posada a mans de
les necessitats reals dels professionals de la salut. La presencialitat
perd una mica d’importància i guanya la diversificació. Les diferents
proves exploratòries, per exemple, viatgen per la xarxa i poden ser
analitzades i consultades per diferents professionals en altres llocs
del món. Ara, és possible transmetre a distància qualsevol resultat i
donar a cada pacient un CD amb el seu historial radiològic, al qual
afegir les noves exploracions.

•S’està debatent la utilitat com instrument d’investigació en
epidemiologia, com pot ser el reclutament, entrevista i segui-
ment prospectiu d’una cohort de subjectes a través d’internet. 

•En medecina, on el coneixement i les opinions personals són un
dels punts principals, la comunicació i la transferència ràpi-
da, precisa i econòmica d’aquestes, presentarà, sens dubtes,
una revolució. Una revolució que compta amb hospitals virtuals,
teleoperacions, simuladors de reaccions fisiològiques, d’inter-
vencions, reconstrucció i implants, sense oblidar el reciclatge
professional i l’ensenyament. Tot això és ja una realitat virtual.

• Les creixents necessitats d’intercanvi d’informació en els siste-
mes sanitaris, demanen estàndards per al desenvolupament de
sistemes integrats, interactius, fiables, econòmics i segurs. En
sanitat com en altres camps d’aplicacions telemàtiques existeix
un corrent general de demanda dels usuaris cap a sistemes
oberts, distribuïts i interconnectats, amb un alt grau de fiabilitat
i requisits de seguretat cada vegada més exigents. Serà necessà-
ria una harmonització en el sector mitjançant l’adopció de
normes comuns pels usuaris, fabricants proveïdors de serveis per
afavorir la producció de solucions més econòmiques i estables. 

• La millora de la qualitat de servei passa per definir el concepte d’a-
tenció a l’usuari com a capacitat de l’organització per estar acces-
sible en tot moment i donar un tracte personalitzat a un
problema particular. 

•Beneficis per als pacients: resultats de proves més ràpids,
més satisfacció i confiança dels pacients d’accedir els proveï-
dors de serveis de salut a informació completa de l’historial
personal de salut, metges d’assistència primària amb la seva
informació completa i actualitzada, reducció de risc de duplici-
tat de proves, menys errors o tractaments incompatibles, millor
utilització dels assajos clínics a causa de la utilització de mos-
tres més completes, accés més ràpid i flexible als serveis, amb
més precisió de les citacions, reducció de les utilitzacions incò-
modes dels serveis sanitaris, accés on-line a informació sobre
l’estatus personal de salut i més satisfacció general dels
pacients amb el sistema sanitari. 

•Respecte dels beneficis per als professionals i centres sani-
taris: tranferències ràpides de comunicacions entre centres pro-
veïdors, sense paper i a menys cost, sistema de pagaments més
ràpids, millora de les tasques de coordinació, més temps amb els
pacients a causa de menys tasques administratives, més rapide-
sa en la resposta a consultes, amb informació registrada, més
rapidesa en l’assistència quan han d’intervenir tercers, millor
monitorització de l’assistència i per tant millor gestió clínica,
integració de la informació dels pacients procedents de diverses
fonts, millor capacitat per identificar els problemes i en conse-
qüència millors resultats, millor recopilació de resultats per a la
investigació, més precisió en nomenclatures i identificadors
únics per a estudis complets per determinar els millors tracta-
ments, elevada sistematització de les històries clíniques i millor
satisfacció dels pacients. 

•Els beneficis per al sistema sanitari són: millor gestió del sis-
tema per un millor processament de les reclamacions, més i més
completa capacitat de planificació, millor precisió en la determi-
nació de nivells d’atenció requerida i els seus costos, millor anà-
lisi dels resultats i valoració comparativa de la qualitat obtinguda
en els plans de salut, millor control dels resultats dels tracta-
ments farmacològics en els pacients i més productivitat.

• La Xarxa ha revolucionat la informació sanitària, ja que els inter-
nautes cerquen més dades sobre la seva salut que sobre lleu-
re o música, segons un estudi del Pew Internet and American
Life Project (desembre 2000), en què es revela que les pàgines
sobre salut han estat visitades pel 55% dels usuaris en els Estats
Units.

• La implantació d’un sistema d’informació ha d’oferir una solu-
ció integrada, en gestió de pacients, per facilitar consultes exter-
nes i citacions per exemple. Tanmateix, és imprescindible
disposar de la història clínica en format electrònic, però primer
s’han d’especificar les necessitats (renovació d’equips, selecció
de maquinari i programari, i formació del personal) i una sèrie de
normes segures. Les intranets sanitàries, en el cas d’intranets
regionals, han de possibilitat l’intercanvi electrònic d’informació
entre hospitals, centres de salut, metges, laboratoris, etc.

•Pel volum d’informació que té, el sector sanitari té una ajuda
fonamental en les noves tecnologies. Un dels projectes que es
porten a terme a Europa en l’àmbit de la salut és el PICNIC (Pro-
fessionals and Citizens Network for Integrated Care), una xarxa
regional de salut que cerca la integració de professionals i ciuta-
dans. Els objectius que es busquen són fer que el mercat euro-
peu de telemàtica de la salut estigui menys fragmentat i que
l’atenció se centri en el pacient.

• La història clínica en paper, circulant sota el braç del metge pot
perdre’s amb més facilitat que si està informatitzada, amb una
forma de registre que impedeixi que pugui ser esborrada o
manipulada. També la història electrònica evita haver de repe-
tir proves com les radiografies o escàners, ja que es podrien
veure des d’un ordinador o lloc de treball. En el futur de l’aten-
ció sanitària, el pacient serà qui tingui la clau d’accés a les seves
dades de salut a través de la targeta sanitària, que deixarà de ser
un simple instrument d’identificació.

•S’ha definit la història clínica com: la col·lecció d’informació relati-
va a la salut d’una persona denominada pacient, reconeguda per
un identificador personal, emmagatzemada per un professional o
organització sanitaris, com resultat de les interaccions amb el propi
pacient i/o persones que tenen coneixement sobre ell, del mateix
professional o organització o altres professionals i organitzacions, i
conté les dades personals del pacient, anotacions, dades i imatges
de les diverses interaccions al llarg de la seva vida i les que l’hagin
pogut afectar de les serves persones pròximes, amb la documen-
tació que s’hagi pogut generar en cada acte i interacció relativa al
pacient, inclosos síntomes, diagnòstics, tractaments, resultats i
plans personalitzats de salut, amb l’objectiu de millorar el coneixe-
ment i decisions que puguin millorar la seva salut i, a través del seu
ús en la investigació, la salut de la comunitat.

•Es defineix un SIADC (sistemes informàtics de suport a les deci-
sions clíniques) com qualsevol programari dissenyat per ajudar a
la presa de decisions clíniques, mitjançant la comparació de les
característiques dels pacients individuals amb una base informatit-
zada de coneixements científics; amb la finalitat de genera reco-
manacions específiques per a cada pacient. Els SIADC poden ser
efectius per millorar la pràctica clínica relacionada amb l’establi-
ment de dosis de fàrmacs, la realització d’activitats preventives i
altres aspectes de l’atenció, si bé la seva efectivitat està menys clara
en el cas d’ajuda al diagnòstic.

•En conjunt, les noves tecnologies podrien reduir els costos
generals fins un 35% (Cyber Dialogue, 2000). Aquest funcio-
nament futur ja es produeix ara en el 85% dels centres dels
Estats Units i s’assisteix a avenços importants en teleassistència,
des de la telemonitorització i la teleconsulta a la telemedecina i
el telediagnòstic. 

Dr. Eduard Olivares i Llena
Economista i membre de la Comissió d’Economia de la Salut 
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Aquest noticiari recull les principals novetats que són impor-
tants de conèixer a principi d’any. Com en anteriors anys, el
noticiari sols recollirà els aspectes més importants i us adreçarà
a la pàgina web del Col·legi d’Economistes de Catalunya
http://www.coleconomistes.com (dins de l’apartat d’asses-
sors fiscals), per tal que pugueu consultar les taules i la resta
de modificacions, així com l’informe sencer elaborat pel Sr.
Ricard Viña.

I. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
(Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març)

I.1. OBLIGACIÓ DE DECLARAR (Art. 97)
Les condicions que obliguen a declarar el 2005 són les matei-
xes del 2004. Les podeu consultar en la pàgina web del
Col·legi (dins l’informe complet).

I.2. INCREMENTS I DISMINUCIONS PATRIMONIALS
Podeu consultar a la pàgina web la taula que contenen els
coeficients d’actualització del valor d’adquisició aplicables a
les transmissions de béns immobles, no afectes a activitats
econòmiques, que s’efectuïn durant el 2004 i el 2005
(annex 1). 

I.3. COMPENSACIÓ FISCAL ALS ARRENDATARIS
DE L’HABITATGE HABITUAL
La Disposició Transitòria Primera de la Llei 2/2004 manté, per
al 2004, el mecanisme de compensació que permet restar de
la quota líquida total de l’Impost, després de les deduccions
per doble imposició, el 10 per 100 de l’import satisfet pel
lloguer durant el 2005 amb el mateix límit i condicions que
pel 2004. 

I.4. COMPENSACIÓ FISCAL PER DEDUCCIÓ 
EN L’ADQUISICIÓ DE L’HABITATGE HABITUAL
Els contribuents que hagin adquirit el seu habitatge habitual
abans del dia 4 de maig de 1998 i puguin aplicar el 2003 la
deducció per inversió en habitatge habitual prevista a l’arti-
cle 55.1 de la vigent Llei de l’IRPF, tindran dret a la deducció
regulada per la Disposició Transitòria Segona de la Llei
de Pressupostos de l’Estat per el 2005, en la qual s’esta-
bleix un sistema per determinar una deducció addicional
sobre la quota líquida total que serà la diferència positiva
entre la deducció que hagués correspost amb la normativa
vigent fins al 31 de desembre de 1998 i la deducció previs-
ta per al 2004. 

I.5. 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 l’exercici 2005, va ser publicada en el BOE núm. 288 de
30 de novembre de 2004 (Ordre EHA/3902/2004, de 29 de
novembre).

• Aquesta Ordre manté la mateixa estructura de la vigent el
2004 i també les mateixes quantitats monetàries dels
mòduls.

• En la seva Disposició Addicional Primera redueix determi-
nats mòduls de l’IRPF i de l’IVA per a les activitats de trans-
port, epígrafs 721.1., 721.2, 722 i 757, per a l’exercici
2004.

I.6. MODIFICACIONS EN L’IMPOST SOBRE LA RENDA 
Mitjançant la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de Mesures Fiscals
de la Generalitat de Catalunya, s’estableix una nova deducció

en el tram autonòmic de la quota per aquells contribuents
que hagin esdevingut vidus o vídues durant el 2004. 
La deducció aplicable serà de 150 euros. Aquesta deducció
serà aplicable en la declaració corresponent a l’exercici en què
el contribuent esdevé vidu o vídua, i en els dos exercicis imme-
diatament posteriors.
Però si el contribuent té a càrrec un o més descendents que,
de conformitat amb l’article 43 del RD Legislatiu 3/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’IRPF,
computin als efectes d’aplicar el mínim per descendents, la
deducció serà de 300 euros. Aquesta deducció serà aplicable
en la declaració corresponent a l’exercici en què el contribuent
esdevé vidu o vídua, i en els dos exercicis immediatament pos-
teriors, sempre que els descendents mantinguin els requisits
per poder aplicar el mínim esmentat.
ATENCIÓ: La Disposició Transitòria Primera de la Llei 7/2004,
de 16 de juliol estableix que els contribuents que hagin esde-
vinguts vidus durant els anys 2002 i 2003 podran aplicar la
deducció per viduïtat, amb els mateixos requisits i condicions
esmentats, en relació amb els exercicis següents:
1) En el cas que el contribuent hagi esdevingut vidu o vídua

durant l’any 2002, la deducció només serà aplicable en la
declaració liquidació de l’exercici 2004.

2) En el cas que el contribuent hagi esdevingut vidu o vídua
durant l’any 2003, la deducció només serà, aplicable en la
declaració-liquidació dels exercicis 2004 i 2005.

I.7. TARIFA APLICABLE TANT EN TRIBUTACIÓ INDIVIDUAL
COM EN TRIBUTACIÓ CONJUNTA
Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya (annex 2)

I.8. DEDUCCIONS DE LA QUOTA ÍNTEGRA AUTONÒMICA
I DEDUCCIONS DE LA QUOTA ÍNTEGRA ESTATAL
Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya (annex 3)

I.9. EL TIPUS DE GRAVAMEN PER PERSONES FÍSIQUES
NO RESIDENTS DURANT EL 2005 SERÀ:
Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya (annex 4)

I.A. NOTES COMUNES PER A RENDA I SOCIETATS: 

I.A.1. TAULA DE COEFICIENTS DE CORRECCIÓ 
MONETÀRIA
La podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (annex 5)

I.A.2. TRANSMISSIÓ DE BÉNS IMMOBLES SITUATS 
A ESPANYA (Art. 25.2 RD-L 5/2004, de l’IRNR)
Els adquirents, siguin persones físiques o jurídiques, de
béns immobles, a no residents que actuïn sense establiment
permanent, vindran obligats a retenir i ingressar el 5 per 100
del preu acordat en concepte de pagament a compte de l’im-
post sobre la Renda de no Residents.
Això no serà obligatori, en el cas de persones físiques pro-
pietàries, quan a 31 de desembre de 1996 l’immoble
hagués estat en el patrimoni del subjecte passiu més de 10
anys, sense haver estat objecte de millores durant aquest
temps.
No caldrà fer l’ingrés a compte en els casos d’aportacions de
béns immobles en la constitució o augment de capital de
societats residents en el territori espanyol.

Normes tributàries per l’any 2005
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I.A.3. RETENCIONS A COMPTE DE L’IMPOST SOBRE 
SOCIETATS PEL CÀRREC D’ADMINISTRADOR O CONSELLER
D’ALTRES SOCIETATS
La contraprestació obtinguda per una societat, pel càrrec
d’administrador o conseller d’altres societats, està subjecte a
retenció o ingrés a compte.
El percentatge de retenció o ingrés a compte sobre la contra-
prestació íntegra, exigible o satisfeta, és d’un 15 per 100 si
és en metàl·lic o sobre el resultat d’incrementar en un 20 per
100, el valor d’adquisició o cost pel pagador, si és espècie.

II. IMPOST SOBRE SOCIETATS

II.1. TIPUS DE GRAVAMEN
Els podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya (annex 6).

II.2. DEDUCCIONS PER INVERSIONS (Art. 35 a 44 del RDL
4/2004)
Podeu consultar-ho en la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (annex 7).

II.3. PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST SOBRE 
SOCIETATS
Durant el 2005 els subjectes passius de l’Impost sobre Societats,
per obligació personal, així com els establiments permanents
de societats no residents a Espanya, seguiran efectuant un
pagament a compte de la liquidació corresponent a l’exercici en
curs el dia primer dels mesos d’abril, octubre i desembre.
L’import del pagament serà el 18 per 100 de la quota íntegra
de l’últim exercici tancat en què el termini reglamentari de
declaració estigués vençut en els primers 20 dies naturals dels
mesos d’abril, octubre i desembre.
Les societats patrimonials, les agrupacions d’interès
econòmic, espanyoles i europees i les UTE, estaran obli-
gades a realitzar pagaments a compte en les condicions
establertes amb caràcter general.
ATENCIÓ: Les empreses que hagin superat els 6.010.121,04
euros de volum d’operacions, durant els 12 mesos anteriors
a la data en què s’iniciïn els períodes impositius dins del 2005,
hauran d’ingressar un percentatge de la base imposable del 3,
9 i 11 mesos de cada any natural.

II.4. DEDUCCIÓ PER CREACIÓ D’OCUPACIÓ PER 
A TREBALLADORS MINUSVÀLIDS (Art. 41 RD-L4/2004)
Per al 2004 i al 2005, la deducció serà de 6.000 euros per
cada persona/any d’increment de la mitjana de plantilla.
Caldrà contracte indefinit i jornada completa i només serà
aplicable quan es tracti de disminuïts contractats de confor-
mitat amb l’article 39 de la Llei 13 /1982. Els treballadors que
donin dret a aquesta deducció no es computaran als efectes
de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació, regula-
da en el RDL 7/1994, de 20 de juny, en el RDL 2/1995, de 17
de febrer i en l’article 109 del RDL 4/2004.

II.5. INCENTIUS FISCALS PER A LES EMPRESES DE REDUÏ-
DA DIMENSIÓ 
Recordeu que el RDL 2/2003, de Mesures de Reforma Econòmica,
va establir, per al 2004, en 6.000.000 d’euros, el límit de la xifra
anual de negoci que defineix a les empreses de reduïda dimensió
en l’Impost sobre Societats, amb un règim fiscal més beneficiós. 
La Llei 2/2004, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2005, ha modificat amb efectes per als períodes impositius ini-
ciats a partir de l’1 de gener de 2005, l’article 108 del Text Refós

de la Llei de l’Impost sobre Societats. El límit de 6.000.000 d’eu-
ros ha passat a 8 milions d’euros, és a dir que si l’any 2004, ha
estat tot el període impositiu i l’import net de la xifra de negoci
no ha superat els 8 milions d’euros es podrà gaudir dels incen-
tius fiscals establerts per a les empreses de reduïda dimensió.

III. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

LA TARIFA APLICABLE EL 2004-2005
La podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (annex8)

IV. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

NOVETAT: La Llei 12/2004, de 27 de desembre, mesures
financeres, de la Generalitat, ha modificat el termini de pre-
sentació de determinats supòsits que fins ara, segons l’article
67.1, b), del Reglament de l’Impost sobre Successions i Dona-
cions, era de 30 dies hàbils, a comptar des del dia següent de
la data de l’acte o del contracte, i ara el termini de presenta-
ció de l’autoliquidació serà d’un mes a comptar des de la
data de l’acte o del contracte.
En el cas d’adquisicions per causa de mort, incloses les dels
beneficiaris de contractes d’assegurances de vida, el termini
continua essent de 6 mesos.

Podeu consultar en el WEB del Col·legi Les TARIFES, la
QUOTA TRIBUTÀRIA i les REDUCCIONS

V. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I
ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

– Increment de la quota tributària per la rehabilitació i trans-
missió de títols mobiliaris i grandeses.

– La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de Mesures Fiscals de la
Generalitat de Catalunya en relació al gravamen per Actes
Jurídics Documentats dels documents notarials ha esta-
blert els següents tipus:
a) El 0,1 per 100 en el cas de documents d’adquisició d’ha-

bitatges declarats protegits, i també els del préstecs hipo-
tecari atorgat per adquirir-los.

b) L’1,5 per 100, en el cas de documents en què s’hagi
renunciat a l’exempció de l’IVA conforme allò que dispo-
sa l’article 20.2 de la Llei de l’IVA.

c) El 0,3 per 100 quan es tracti de documents notarials que
formalitzin la constitució i modificació de drets reals a
favor d’una Societat de Garantia Recíproca amb domicili
social a Catalunya.

d) Els altres documents tributen a l’1 per 100.

VI. INTERÈS DE DEMORA I INTERÈS LEGAL DEL DINER

2005 2004 2003-2002 2001 2000-1999

Interès 
de demora 5% 4,75% 5,50% 6,50% 5,50%

Interès legal 4% 3,75% 4,25% 5,50% 4,25%

Ricard Viña
Economista, assessor fiscal del Col·legi



La Comissió Unió Europea del Col·legi,
seguint el programa de treball indicat en el
número de març 2004 de “L’economista”,
ha començat una activitat anomenada
“Taula Europea”, amb la pretensió de cons-
tituir una Tribuna des de la qual, amb
una perspectiva professional d’economis-
ta, es doni a conèixer, amb periodicitat
quadrimestral, per una banda als econo-
mistes de Catalunya, i per l’altra a les ins-
titucions i a la societat civil del nostre país,
l’evolució dels principals temes que són a
la taula de les Institucions de la Unió
Europea, l’evolució de l’economia de la
UE, l’opinió (o opinions) dels economistes
de Catalunya respecte dels temes suara
esmentats, etc.

El format d’aquesta Taula Europea és
semblant al d’altres activitats del nostre
Col·legi, de manera que diversos membres
de la Taula exposen un tema diferent
(ambdós –ponent i tema– escollits en fun-
ció de les circumstàncies), seguit d’un
debat entre ells mateixos, i d’un torn
obert de paraules per part del públic assis-
tent. Evidentment, les opinions i propostes
no tenen perquè ser compartides pel
Col·legi com a institució representativa
dels economistes de Catalunya, però
poden molt bé considerar-se com a signi-
ficatives del pensament i de les preocupa-
cions d’aquests professionals.

La primera sessió d’aquesta Taula Euro-
pea va tenir lloc el darrer 18 de novem-
bre, amb la participació dels economistes
Joan Clavera, Joan Elías, Joan Rosàs, Gui-
llem Rovira i Joan Carles Suari, actuan
Eduard Arruga de moderador. Malgrat la

coincidència horària amb activitats rela-
cionades amb el Tractat pel qual s’esta-
bleix una constitució per a la Unió
Europea (organitzades per la Oficina de
la Comissió Europea a Barcelona i per
l’Institut d’Estudis Catalans), l’assistència a
aquesta sessió fou nombrosa.

Sobre la conjuntura macroeconòmica euro-
pea va intervenir Joan Elías, director d’es-
tudis econòmics i monetaris de “la Caixa”,
assenyalant, entre altres, el relativament
baix ritme de creixement econòmic (de 2 a
2,5% anyal), els principals factors que hi
incideixen negativament (augment del cost
del petroli i enfortiment de l’EUR respecte
a l’USD), la manca d’accions per a aconse-
guir que l’economia de la Unió Europea
sigui la més competitiva (“estratègia de Lis-
boa”), l’absència de reformes estructurals, i
la previsió que al 2005 el ritme de creixe-
ment econòmic es mantingui a un nivell
semblant (2%) a l’actual.

Respecte de les activitats institucionals,
Joan Clavera, Catedràtic d’Economia Apli-
cada de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, se centrà en els conflictes de
competències entre la Comissió Europea i
l’ECOFIN sobre la forma d’aplicar el Pacte
d’Estabilitat i Creixement, i, per una altra
banda, exposà la diferent forma de valorar
l’evolució del tipus de canvi USD/EUR, per
part –respectivament– del Banc Central
Europeu, del Consell de la Unió Europea i
dels líders de l’anomenat Grup dels 7.

En el tema de les relacions exteriors, Joan
Carles Suari, professor de Comerç interna-
cional de la Universitat de Barcelona, va

presentar les respectives prioritats en
matèria de política comercial exterior del
Sr. Peter Mandelson (nou comissari de
Comerç de la Unió Europea) i del Sr.
Robert Zoellick (secretari d’Estat de
Comerç, als Estats Units d’Amèrica), asse-
nyalant-ne les importants disparitats exis-
tents entre elles, i reflexant la problemàti-
ca existent en matèria de multilateralisme i
bilateralisme, així com la incidència de les
modificacions dels tipus de canvi.

La política regional i les perspectives finan-
ceres fou el tema presentat per Guillem
Rovira, sotsdirector del Patronat Català Pro
Europa, qui indicà que la Unió està treba-
llant en la matèria pensant en el període
2007-2013. És en aquest període quan més
es notaran els efectes de la incorporació,
l’1 de maig del 2004, de nous estats mem-
bres receptors nets de fons. Tot sembla
indicar, però, que el pressupost comunita-
ri continuarà essent proporcionalment
molt limitat (1’1% del PIB), dins del qual
augmentaria pes la despesa destinada al
creixement sostenible (R+D, transports,
educació, formació, etc.) i a les accions en
favor de la cohesió econòmica i social,
mentre que només es mantindria en ter-
mes absoluts, però no relatius, la destina-
da a la conservació dels recursos naturals
(principalment, el sector agrari).

La creació del mercat financer únic a la Unió
Europea va ésser exposada per Joan Rosàs,
director de desenvolupament internacional
de “la Caixa”, posant de relleu que –mal-
grat el bon grau d’acompliment del pla
d’integració financera aprovat al maig del
1999 (de 42 mesures previstes, se n’han
publicat ja 39, que estan en curs d’aplica-
ció)– encara resta molt camí a fer, en els
mercats majoristes d’entitats no financeres,
en els mercats de valors i en els mercats
minoristes (banca particulars), a causa de
les incoherències legals, obstacles fiscals,
discrecionalitats nacionals i manca d’una
autoritat supervisora supranacional.

En el debat entre els propis ponents i amb
el públic assistent, es van comentar, entre
altres temes, les novetats presentades pel
Tractat recentment subscrit (estabilitat de
preus com a objectiu econòmic, política
comercial més clara, institucionalització
de l’Eurogrup), l’efectivitat de la política
de sancions en cas d’incompliment del
Pacte d’estabilitat i creixement (cas de
Grècia) i la diversitat de causes que fan
que l’economia de la Unió Europea no
creixi a ritmes superiors. Es va demanar
que, en properes sessions de la Taula
Europea, es tracti també dels aspectes
laboral i sindical com a rellevants per al
futur de l’economia de la Unió Europea.

Eduard Arruga i Valeri
Economista
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El passat 29 de novembre la Comissió d’E-
conomia Financera celebrà una conferèn-
cia per parlar sobre els nous models de
gestió de carteres. El ponent va ser el Sr.
José Martín Cabiedes, soci gestor, respon-
sable de relacions amb inversors i desen-
volupament de negoci de BBVA &
Partners Alternative Investments. El Sr.Ale-
jandro Alcaraz, membre de la Comissió,
analista financer i gestor d’inversions, fou
el moderador de l’acte.

El Sr. Martín va dividir la seva explicació
en: una introducció als nous models de
gestió de carteres, les diferents defini-
cions dels Hedge Funds, les seves carac-
terístiques i l’evolució de la indústria.

Els nous models sorgeixen a partir de la
crisi de la gestió tradicional, i vénen a
dividir-se en dues branques: els fons d’ín-
dexs (β) i els fons d’estratègies de retorn
absolut (α). Els primers sobre la base de
seguir el mercat, capturar la prima de risc
dels seus actius, seguint-ne l’índex gene-
ral, i sempre que es pugui, obtenir un
rendiment addicional, bàsicament cercant
oportunitats d’arbitratge. Els segons bus-
quen un retorn major a zero, sense fixar-
se en com evoluciona aquell índex, tot
preocupant-se més de preservar el capital
en els moments durs que no pas de reco-
llir tots els beneficis en els més alcistes.

Per poder aconseguir el seu objectiu dife-
renciat, els models a (α Hedge Funds, HF,
en què se centrà la conferència) compten
amb molts graus de llibertat, una àmplia
capacitat de maniobra per decidir tant en
quins valors invertir com a quins terminis.
Per això fan una màxima rendibilització de
la informació disponible, podent no tenir
cap proporció o tenir-la curta de valors
d’empreses que no els agradin a pesar
que tinguin un gran pes en el mercat.

De les diferents definicions dels HF des-
taca la de George Soros: Un Hedge Fund
inverteix en una àmplia gamma de
valors i diversifica tot preservant, apa-
lancant-se financerament (davant de
bones oportunitats) i operant en molts
mercats. Actua més com un inversor pri-
vat que no pas com un fons d’inversió. I
el fet que els seus gestors cobren segons el
resultat en termes absoluts fa que tin-
guin un bon incentiu a no cercar simple-
ment la tendència del mercat. Aquesta
definició afegeix que els gestors d’aquests
fons cobren en gran part segons resultats,
i fins i tot hi tenen bona part del seu
patrimoni invertit, quedant així alineats
els seus interessos amb els dels clients.

Recollint i aprofundint en les característi-
ques essencials dels HF, comencem per la
de l’enfocament del retorn absolut. La pre-
ocupació per la preservació del capital fa
que en èpoques alcistes de la borsa,
aquests fons no puguin capturar tot el
guany mitjà del mercat. A canvi, en èpo-
ques baixes, les pèrdues a què arriben
acostumen a ser bastant menors que la
mitjana. Aquesta filosofia es reflecteix en
uns Value at Risk (VAR, pèrdua màxima de
la cartera en un dia al 95% de confiança)
d’un 1%, quan en els fons més tradicionals
és del 2%. 

El Sr. Martín va mostrar un estudi que deia
que, mentre de les èpoques alcistes acos-
tumen a capturar el 46% dels guanys, en
èpoques de baixes només es devaluen en
un 21% del que perd el mercat. Això en la
recent evolució implica un benefici posi-
tiu i per sobre del mercat.

Informatiu de l’economista núm. 101 Pàg. 31

La inversió
alternativa:
un nou model
de gestió

Les comissions cobrades pels HF tenen dues
parts: un petit fix i un variable (pagat sobre
els beneficis, quan n’hi ha) més important. El
terme fix és bastant menor que el dels fons
convencionals, mentre que el variable pot
ser del 20% del guany. Tot i semblar molt
car, si ho comparem amb els termes fixos
dels altres –sobre l’invertit, es guanyi o es
perdi–, ens vénen a resultar més econòmics.
Tot i que el risc dels HF és bastant menor,
aquest segueix existint, i per això es reco-
mana als inversors agafar un o més HF, i
que no arribin a ser la totalitat de la car-
tera. A més, aquí és encara més important
conèixer bé el fons: quina estratègia té,
qui són els seus gestors i quin historial
professional tenen.

La indústria dels HF ha anat evolucionant
de forma exponencial, i està encara en un
punt baix de tot el seu potencial, sobretot
en el mercat espanyol.

Aquest creixement ha estat i és, a més de
quantitatiu, qualitatiu en el sentit que
s’està estenent al gran públic, després de
començar per grans carteres. A més, coin-
cideix amb una època marcada per una
major transparència i informació per a l’in-
versor. Aquest ha madurat amb l’expe-
riència dels darrers anys, i després dels
moments fortament alcistes i els més
recents episodis de baixes, està tendint a
ser més conservador del seu patrimoni i
exigent d’informació sobre el gestor.

El Sr. Martín explicà que a Europa les
variables regulatòries s’estan reduint, cosa
que està facilitant l’expansió dels HF amb
llurs funcionaments de molts graus de lli-
bertat. A més, aprofità per reclamar que
la legislació espanyola al respecte, que
l’actual Govern està revisant, vagi en el
mateix sentit.

Finalment, el ponent va dir que cada
vegada s’està veient més clar que els mer-
cats han reduït el retorn esperat sobre el
capital, passant de dos dígits a un. I
també afegí que la indústria d’HF es basa
en fons que aprofiten unes determinades
oportunitats limitades del mercat, per la
qual cosa sovint no poden gestionar més
d’un determinat capital, i per tant a vega-
des, per a la bona gestió, no poden dei-
xar entrar més inversors dels que ja hi ha.

Ramon Vallés i Fort
Economista, col·laborador 

de la Comissió d’Economia Financera 

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



Avantatges del carnet col·legial

AC Hoteles ofereix avantatges amb la tarja de client d’Ac Hoteles,
la Preferent Card.
Per a més informació: Tel. 902 292 293

Almanak, taller de viatges i events ofereix a tots els col·legiats un 5%
de descompte sobre tarifes del nostre catàleg de viatges combinats.
Per a més informació: València, 308, pral. 2a 08009 Barcelona
Tel. 93 272 19 20 Fax: 93 487 49 61 info@almanak.org www.almanak.org

L’empresa Amena, ofereix un descompte per a col·legiats amb IAE 
del 15% sobre la facturació amb tarifa Tempo.
Per a més informació: Tel. 933 253 726

ARGOS, Academia Náutica, Escuela de Navegación,
ofereix un descompte del 10% en els seus cursos teòrics.
Per a més informació: Tuset, 8, 3r 2a 08006 Barcelona
Tel. 902 160 508 argos@anit.es www.argosacademianautica.com

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

A3 Software, ofereix a tots els col·legiats un descompte mínim del 5%
per cada compra que es realitzi. Per a més informació: Tel. 932 533 600

Barna House ofereix a tots els col·legiats un 10% de descompte 
en el moment de concertar el servei.
Per a més informació: Roger de Llúria, 123 08037 Barcelona Tel. 934 880 080
Fax 934 880 169 bh@barnahouse.com www.barnahouse.com

CCCB ofereix un 20% de descompte en les exposicions que organitza.
Aquest descompte s’aplicarà per a dues entrades màxim.
Per a més informació: Montalegre, 5 08001 Barcelona
Tel. 933 064 100 www.cccb.org www.coleconomistes.com

Centro Médico Dental, ofereix a tots els col·legiats condicions especials 
i en tots els tractaments un 20% de descompte.
Barcelona: Pg. Maragall, 25-27, bjs. Tel. 934 360 989

Indústria, 298-300, bjs. Tel. 934 503 111
Pg. de Gràcia, 100, entl. Tel. 932 157 382

Calella: Església, 202-208, 2n 1a. Tel. 937 690 961
Girona: Joan Maragall, 44-46 Tel. 972 200 126

Centro Médico Myoteràpia, us ofereix un 50% de descompte en 
la primera visita i un 10% en les següents tractaments, (Teràpia muscular
i suau del dolor, migranya, cefalea, esquena, colze, genoll, artrosi, etc).
Per a més informació: Casanova, 154, entl. Barcelona
Tel. 93 451 72 87 www.myoterapia.com

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

Centros 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 estètica dental.
Per a més informació: Jovellanos, 9, 4t 2a Barcelona Tel. 933 170 852
Aragó, 406, esc. A 1r 5a Barcelona Tel. 932 658 255

CISS, editorial, ofereix a tots els col·legiats un descompte mínim 
del 5% per cada compra que es realitzi.
Per a més informació: Tel. 902 250 500

Clínica Baviera Corporate ofereix a tot el nostre col·lectiu i els seus 
familiars revisió ocular gratuïta, descompte del 50% en la primera visita,
20% de descompte en correcció làsser (miopia, hipermetropia i astigmatisme),
20% de descompte a altres serveis (glaucoma, cataracta...)
Per a més informació o demanar cita: Tel. 933 624 990 Ganduxer, 71

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

L’empresa Disseny i Grafisme ofereix als col·legiats un descompte 
del 15% en els seus serveis: disseny gràfic, identitat corporativa,
publicacions empreses, catàlegs, memòries, etc. Pòsters, packaging,
infografia, disseny pàgines web.
Per a més informació: dg@grossi-sas.com

El Muig, complex de Turisme Rural a Sant Joan de les Abadesses 
amb tres allotjaments independents totalment equipats i confortables,
ofereix a tots els col·legiats un descompte del 10%.
Per a més informació i reserves: Tel. 609 613 430
reserves@elmuig.com www.el muig.com

Litografies i escultures d’artistes catalans procedents del Fons d’Art 
d’Enciclopèdia Catalana, a preus especials (descomptes d’un 15% 
de mitjana) i possibilitat de pagament a terminis. Per a casa o el despatx.
Per a més informació: Tel. 902 161 035 litografies@grec.com

Entrada gratuïta per al titular i un acompanyant presentant el carnet 
de col·legiat a la recepció del Casino i un descompte del 10% 
en el sopar dels nostres restaurants.
Per a més informació: Marina, 19-21 08005 Barcelona
Tel. 932 257 878 www.casino-barcelona.com
Imprescindible DNI, permís de conduir o passaport.
Només majors de 18 anys. Només passaport per als ciutadans 
que no pertanyen a la Unió Europea.

Climatització H&H Tofret ofereix en tots els seus articles d’aire 
condicionat i calefacció un descompte del 10% i la instal·lació gratuïta.
Per a més informació: Tel. 933 189 779.

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

Catalunya Motor

francesc mestre art

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.



Hotel Rutllan, ofereix un descompte del 5% sobre el total de la factura.
Per a més informació: Av. del Ravell, 3 LA MASSANA Principat d’Andorra
Tel. 376 835 000 Fax. 376 835 180 rutllan.reserves@hotelrutllan.ad

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

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

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

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

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

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

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

Flors Navarro, ofereix un 10% de descompte en tots els seus productes.
Per a més informació: València, 320 Tel. 934 574 099

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

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

Occidental Hotels & Resort ofereix un descompte del 20% 
sobre la tarifa oficial en tots els nostres establiments.
Les reserves hauran de ser efectuades a través del telèfon 900 100 149.

Ona Joies ofereix un 10% de descompte en tots els seus articles.
Per a més informació: Bulevard Rosa, local 72 Pg. de Gràcia, 55
08007 Barcelona Tel./Fax 932 158 307
C.C. La Maquinista, L.C-102
Ciutat d’Asuncion, s/n 08030 Barcelona Tel./Fax 933 608 190
Roselló, 242 08008 Barcelona Tel./Fax 932 151 182
València, 272 08007 Barcelona Tel./Fax 934 881 095

Parking David ofereix una tarifa especial de 4,50 t (1/2 dia), 7,50 t (tot
el dia), presentant el tiquet prèviament segellat pel Col·legi d’Economistes.
Entrades: Aribau, 230-240; Tuset, 19-21 i Trav. de Gràcia, 62 

L’empresa Pragma distribuidor de Coinna, ofereix a tots els col·legiats
un descompte del 20%, per l’equipament de les seves oficines 
(mobiliari, cadiratge, divisòries...)
Per a més informació: Llull, 48-52, 6è 1a 08005 Barcelona Tel. 933 000 153
Fax 933 000 887 info@pragma.tiscalibiz.com www.coinma.es

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

Nou servei de Quali Medic! Targeta QMCard ofereix grans descomptes
en diversos serveis mèdics: Salut dental, urgències mèdiques, segons
diagnòstic per malalties greus, medicina esportiva, fecundació in vitro,
anàlisi clíniques i un accés com a client preferent en el Centre Mèdic Teknon
i l’Hospital General de Catalunya. Preus especials per als col·legiats del
Col·legi d’Economistes.
Telèfon d’informació: 902 158 940 – www.qualimedic.net

SAR  Residències per a la gent gran ofereix a tots els col·legiats, els seus
ascendents i els seus cònjuges condicions especials en estades permanents,
temporals, convalescències i rehabilitacions als seus centres de Barcelona
SAR La Salut: C/ Antequera, 8-18 Tel. 93 285 75 12

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

S4 ofereix a tots els col·legiats ofertes d’ordinadors Toshiba.
Podeu consultar aquestes ofertes en el número de telèfon: 902 158 920, o
enviant un correu electrònic a toshiba-info@bcn.s-4.es

Viatges Eroski ofereix un descompte del 5% en paquets turístics.
Per a més informació: Comte d’Urgell, 224-226 08036 Barcelona
Tel. 933 215 402 Fax 934 108 265

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

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

GIRONA
Geieg-Mifas, ofereix unes tarifes especials en el pàrquing.
C/ de la Creu, s/n (17002 Girona) de: 2 t (fins a tres hores) 
i 3 t (tot el dia) presentant el carnet col·legial a la caixa.

Optica Rueda, ofereix un descompte del 15% en la compra d’ulleres de
sol i ulleres graduades.
Per a més informació: Pujada St. Fèlix, 3(Girona) Tel. 972 20 39 11
Bisbe Lorenzana, 33 (Girona) Tel. 972 20 62 26
Migdia, 47-49 (Girona) Tel. 972 22 45 45
Plaça dels Horts, 1 (Anglès) Tel. 972 42 05 05 www.opticarueda.com

TARRAGONA
El Grup Roc Blanc ofereix avantatges pels col·legiats.
Podeu consultar-les a la pàgina web del col·legi.
Per a més informació: H. Roc Blanc (Andorra) Tel. 00 (376) 871 400
H. Panorama (Andorra) Tel. 00 (376) 873 400
H. Termes Montbrió (Montbrió del Camp, Tarragona) Tel. 977 814 000

Tamoto, SL ofereix un descompte mínim del 5% segons vehicle.
Per a més informació: Crta. de València N. 340, km 1159,700 
43006 Tarragona Tel. 977 540 810

LLEIDA
Floristeries Piñol, us ofereix un 10% de descompte en tots els seus productes.
Per a més informació: Av. Garrigues, 29 25001 Lleida Tel. 973 201 573
Magdalena, 39 25007 Lleida Tel. 973 238 030

DAVID, S.A.P

NAVARRO

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

Grup Hotusa

HOTELES



1. Es produirà un lent alentiment de la taxa de variació, de forma que en el conjunt
de l’any els preus de l’habitatge a Catalunya creixeran entre el 6-9%.

2. Els factors que han impulsat la demanda d’habitatge de tot tipus (residencial, turís-
tic, com a inversió) seguiran actuant positivament tot i que els resultats seran difer-
ents segons la destinació de l’habitatge. Pot preveure’s un manteniment de la
demanda residencial i com a inversió i, en canvi, una reducció de la demanda
turística.

3. No.

1. Malgrat que els preus continuaran creixent, el ritme de creixement serà inferior al
de 2004, és a dir que continuarem amb aquesta etapa expansiva, però a un ritme
una mica més lent. És difícil assenyalar una xifra concreta de creixement, ja que
veurem per exemple disminuir les transaccions de revenedors i en canvi continuarà
forta la demanda de primer accés a l’habitatge de propietat. Crec doncs que els
preus en el 2005 no tindran una evolució uniforme.

2. Aquests factors continuaran explicant en gran part l’evolució del preu de l’habitatge,
però aquesta etapa expansiva també ha vingut donada en gran part pel fort aug-
ment de la renda disponible, fonamentalment a causa de la baixada d’impostos que
ha hagut en els últims anys. En aquest sentit, hem de veure si l’actual política
econòmica permet aquest creixement sostingut de la renda disponible. 

3. No, el més important és alliberar el mercat de l’habitatge el màxim possible. Tot el
que sigui eliminar barreres i rigideses del mercat facilitarà l’ajustament d’oferta i
demanda.

Especial
inversió immobiliària
Introducció 

L’informatiu de l’economista, ha volgut que les seves pàgines recollissin part de la polèmica generada en
relació als preus de l’habitatge: si és cert que existeix una bombolla inflacionista; si en el 2005 els preus de
l’habitatge continuaran pujant al mateix nivell...

Per aquest motiu va demanar a col·legiats experts en aquest tema que responguessin a les següents qüestions:

1. com creieu que evolucionarà el preu de l’habitatge en el 2005? a ser possible indiqueu un
interval de percentatge.

2. Segons el vostre criteri, els factors (tipus interès; nivell de la renda familiar; inexistència d’al-
ternatives d’inversió d’igual rendibilitat,....)que expliquen l’actual etapa expansiva en l’habi-
tatge, caracteritzat per un increment constant del preu dels habitatges, creieu que seguiran
impulsant amb la mateixa intensitat?

3. Creieu que la solució als desajustos entre l’oferta i la demanda en el mercat de l’habitatge, es
poden solucionar amb mesures administratives?

Sr. Rafael Romero, 
president del Gremi 
de Contractistes d’Obres
Públiques de Catalunya

Sra. Anna M. Birulés Bertran,
Vicepresidenta de Renta 
Corporación
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1. Els preus durant el 2004 han donat símptomes d’una desacceleració del creixement
respecte els darrers dos anys. Així el creixement de preus durant el 2004 es va situ-
ar en el 12,5% menor que el 14,7% i el 15,8% que van assolir en els anys 2002 i 2003
respectivament. Possiblement si l’entorn econòmic es manté sense grans canvis els
preus de l’habitatge seguiran pujant per damunt de la inflació però sensiblement
inferior que en el 2004.

2. El que està clar és que els preus han pujat per un desequilibri oferta-demanda. Com
que en aquests anys l’oferta ha estat creixent i molt superior que altres països del
nostre entorn crec que s’ha d’analitzar els factors que han estimulat la demanda.
Aquesta cal diferenciar-la amb dos grups: les famílies que han adquirit un habitatge
per viure i els inversors. Respecte del primer grup cal emfatisar que Espanya és el
país d’Europa i possiblement del món que el percentatge de famílies que opten pel
lloguer de l’habitatge en comptes de l’adquisició és el més baix. La reducció dels
tipus d’interès i l’allargament dels terminis en les hipoteques, junt a una millora de
la renda disponible de les famílies han augmentat la seva capacitat de compra. No
es preveu que a curt termini ni els factors culturals ni els econòmics variïn sensi-
blement. Pel que fa al grup dels inversors aquests estan més sensibilitzats per l’ac-
tual situació de tipus d’interès baixos que fan difícil l’obtenció de productes
interessants on col·locar els estalvis. Els productes immobiliaris i en especial l’habi-
tatge estan actuant com una alternativa als productes de renda fixa o variable a l’ho-
ra  de captar l’estalvi. Si els tipus d’interès no pugen sensiblement o la borsa perd
l’actual volatilitat una part important d’inversors continuaran apostant pels productes
immobiliaris. En resum, no es preveu canvis significatius a curt i mig termini que
facin preveure canvis significatius.

3. En la pregunta anterior m’he centrat en els factors que afecten a la demanda. Lògi-
cament també hi ha factors que afecten a l’oferta que bàsicament es concentra en
la disponibilitat de solars per edificar. Les autoritats municipals i les autonòmiques
són els organismes que tenen la clau de la gestió urbanística i cal dir que hi ha
capacitat de millora en el funcionament de l’administració que afavoriria la disposi-
ció de més solars. La problemàtica però és prou complexa per centrar-se només en
mesures administratives.

Sr. Joan Josep Brugera,
conseller delegat d’Immobiliària
Colonial



Sr. Marçal Tarragó,
economista consultor expert 
en temes urbans
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1. Tot fa pensar que el 2005 hi haurà una sorprenent capacitat de creixement del con-
sum privat, que segons les dades que circulen podria augmentar fins una mica més
del 3%. Naturalment si això és així significaria una millora del que en podríem dir
la riquesa de les llars. Si a aquest fet li afegim que el número de llars augmentarà
en unes 260.000 unitats a tot Espanya i que el mercat laboral s’espera que augmenti
un 2%, tot fa pensar que els preus dels habitatges es mouran a l’alça, donada la
pressió de la demanda, encara que amb més moderació que en aquest darrer any.
Aquesta disminució, que probablement sigui desigual segons les zones, serà degu-
da a l’entrada en el mercat de les noves promocions acollides, aquí a Catalunya, al
pla de l’habitatge i a les actuacions per fer habitatge protegit per part d’ajunta-
ments, Generalitat, etc. Aquests tipus d’intervencions són les que han de propiciar
una major facilitat d’accés a una determinada tipologia d’habitatge per aquelles uni-
tats familiars amb menys recursos i també per tal que els joves puguin incorporar-
se a un mercat de lloguer que ha estat anant a la deriva com ho demostra un índex
que tot just supera el 12% del total del parc.

2. Almenys pel que fa a l’any en curs penso que sí. De totes maneres cal ser prudent ja
que si bé en l’actual situació dels tipus d’interès estan en uns mínims històrics, qual-
sevol augment dels preus dels habitatges serà difícil de neutralitzar a través de l’apli-
cació de variables financeres, per la qual cosa tindria un impacte més intens sobre la
demanda. L’única solució entenc que podria ser una ampliació dels terminis d’amor-
tització, ja que és sabut que en el moment de materialitzar l’adquisició d’un habitatge
el comprador està més preocupat per la quota mensual que per l’import total de
l’operació. Segons una dada facilitada per l’Associació Hipotecària Espanyola el ter-
mini mitjà de les hipoteques se situa al voltant dels 22 anys; de poder ampliar aques-
ta dada fins els 25 anys significaria una millora de la capacitat d’endeutament que
anul·laria qualsevol hipotètic increment dels tipus de fins tres punts.

3. La veritat és que no. Com he dit abans aquest ventall de mesures, per altra banda
molt necessàries, van dirigides –sobretot- a uns segments molt determinats de la ciu-
tadania. Nosaltres, des de l’Associació de Promotors, entenem dues coses al
respecte de la seva pregunta. La primera, defensem la convivència pacífica dels
mercats de l’habitatge protegit, en venda o de lloguer, perquè els dos són igualment
necessaris en el nostre model de societat; i la segona, que calen vàries coses: un
elevat grau de coordinació entre les corporacions locals, les comunitats autònomes i
l’Administració central de l’estat; que donada la disparitat de normes que concorren
en la regulació del règim urbanístic del sòl, cal simplificar la tramitació urbanística
acotant els marges de discrecionalitat administrativa; i que tenint en compte que el
funcionament del mercat del sòl al nostre país està caracteritzat per produir una ele-
vada repercussió del cost del sòl sobre el preu final de l’habitatge, s’ha de facilitar el
suficient sòl edificable adreçat a disminuïr aquest factor. És clar que això últim
requereix una certa complicitat de les pròpies administracions, on els ajuntaments
haurien d’incrementar la generació de sòl edificable fer un èmfasi especial en for-
mular accions dirigides a dotar-lo d’infraestructures, equipaments i habitatges. A
més, els ajuntaments haurien de deixar d’utilitzar el sòl com una de les seves princi-
pals fonts de finançament, per la qual cosa s’hauria de modificar la normativa regu-
ladora de les hisendes locals en relació a aquestes fonts.

1. Per respondre al qüestionari possiblement calgui començar pels desajustos entre
l’oferta i la demanda en el mercat de l’habitatge.

2. Cal convenir que el Mercat de l’Habitatge (Mercat en majúscules) no existeix com a
mercat únic si no que està format per diversos submercats de comportaments dife-
rents. En aquest sentit cal distingir, com a mínim, tres submercats: el de l’habitatge
per residència habitual; el d’habitatge en mercats turístics o residències no habi-
tuals; el de l’habitatge com a inversió.

2. A més sobre aquests tres submercats influeixen factors territorials clars determinats
per la major o menor distància a les ciutats centrals, als mercats laborals, o als pro-
ductes turístics.

2. Els desajustos entre oferta i demanda es produeixen de forma diversa per cada un
dels submercats si bé els dos últims (habitatge turístic i habitatge de nova inversió)
pressionen sobre el primer.

2. Cal intervenir amb mesures administratives, urbanístiques, de capitalització d’infra-
estructures i de promoció directa en el primer d’aquests mercats per permetre la
seva segregació, i per tant evitar la seva “contaminació” als altres dos mercats.

2. Fetes aquestes consideracions es poden valorar les altres qüestions.

Sr. Enric Reyna,
president de l’Associació 
de Promotors de Barcelona





1. L’evolució del preu de l’habitatge durant l’any 2005 mantenint una tendència secu-
lar a l’alça, pot mostrar un cert relentiment en les taxes de creixement, com a con-
seqüència de la conjunció de diversos factors (relentiment de demanda externa -
tant d’inversió com d’habitatge turístic- i expectatives a mig termini de possibles
efectes positius de les polítiques de promoció).

1. Es podria pensar fins i tot, que els increments se situïn per sota dels dos dígits.

2. Com a factor explicatiu dels moviments, el tipus d’interès és el que ha actuat amb
efectes més perversos sobre el preu de l’habitatge.

2. Una política monetària adequada per impulsar la inversió en el conjunt dels sectors
i concordant amb el nivell d’inflació de l’economia es converteix en element infla-
cionari en el mercat de l’habitatge.

2. En tot cas, un augment del preu del diner moderaria el preu de l’habitatge perce-
but pel venedor però en cap cas repercutiria sobre el cost satisfet pel comprador.

2. Els mercats diferenciats (inversió, etc.) fan que els nivells de renda influeixin sobre
els segments més alts i no sobre la globalitat.

2. En conjunt des d’una perspectiva de tipus de interès, alternatives d’inversió, etc.,
les pressions externes tenen un pes tant important que serà l’evolució d’altres mer-
cats el que condicionarà el preu de l’habitatge en el mercat català.

2. En resum, el factor d’apropar, mitjançant estructures de transport d’alta capacitat,
noves ofertes de sòl i habitatge a la ciutat central (i a la localització dels mercats de
treball) sembla la única via amb garanties per influir a la baixa sobre el mercat
d’habitatge principal.

1. En la meva opinió, tant el preu de l’habitatge nou com el de segona mà mantin-
dran un comportament en línia amb els increments d’anys anteriors però conti-
nuant amb la moderació d’increments observada en els últims mesos.

2. L’interval d’increment es pot situar al voltant del 8-10% per l’habitatge nou i del
5-8% per l’habitatge de segona mà.

2. Crec que en un entorn d’estabilitat econòmica com el previst per l’any 2005, aquests
factors continuaran si no donen impuls si contribuiran al lleuger manteniment
d’aquesta inusual fase expansiva.

2. La creació de llocs de treball, el fenomen de la immigració, i els baixos tipus d’in-
terès continuaran afavorint la demanda d’habitatges. Tan sols les bones perspectives
de les inversions borsàries podrien desviar una part dels fluxos de capitals que avui
s’inverteixen en immobles.

3. Crec que les mesures administratives tindrien un efecte molt petit. Així crec que un
augment dels tipus d’interès, una disminució del ritme de creació de llocs de treball
o un augment dels rendiments de les inversions en borsa serien mes efectius per
equilibrar aquest mercat que polítiques regulatories o fins i tot fiscals. 

1. No es pot generalitzar. Hi ha zones on hi ha molt recorregut a l’alça, principalment
a les ciutats més cares.

3. En canvi encara hi ha altres zones on continuaran pujant els preus per sobre de
l’IPC, principalment en les properes a aquelles ciutats on el preu és molt elevat.

2. En aquest país, igual que en els altres països mediterranis, hi ha una cultura molt a
favor de la propietat en detriment del lloguer, entenem que es mantindrà l’interès per
la compra, dit això les pujades de preus sempre s’han produït per causes concretes,
baixada de tipus d’interès, bona marxa de l’ocupació, confiança en el futur, etc.

3. La intensitat doncs, dels augments, dependrà d’aquestes altres circumstàncies.

3. Crec que no, en una societat de lliure mercat, aquest és el que ha de regular. Una
altra cosa són les ajudes que pugui implantar l’Administració, per afavorir la solida-
ritat amb qui no tenen possibilitats d’entrar en el mercat lliure.

Sr. Jordi Ibern, 
economista

Sr. Luís Peréz,
director general de Don Piso
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24 de novembre

Conferència sobre “Introducció a l’XBRL
(Sistema d’Informació Financera Digital)”,
organitzada per la Comissió de Compta-
bilitat i l’ACCID, amb la col·laboració de
la Borsa de Barcelona, a càrrec del Sr.
Enrique Bonson, director d’IJDAR i
catedràtic de la Universitat d’Huelva. L’ac-
te es va celebrar a l’Auditori de la Borsa
de Barcelona.

29 de novembre

Sessió “El tractament de les sancions en la
reforma de la Llei General Tributària”,
organitzada per la seu de Lleida del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Antonio Pueyo, cap de ges-
tió de l’AEAT a Lleida.

29 de novembre

Conferència sobre “La inversió alternativa:
un nou model de gestió”, organitzada per

la Comissió d’Economia Financera, a
càrrec del Sr. José Martín Cabiedes, mana-
ging partner de BBVA & Partners Alterna-
tiva Investiments, AV, responsable de
relacions amb inversors i desenvolupa-
ment de negoci. Va moderar l’acte el Sr.
Alejandro Alcaraz, analista financer i ges-
tor d’inversors.

30 de novembre

Conferència sobre el Cicle: Reflexions
europees. El model europeu a debat: “Les
relacions de la Unió Europea i Amèrica Lla-
tina”, organitzada per la Comissió Unió
Europea, a càrrec del Sr. Jordi Bacaria,
catedràtic d’Economia Aplicada de la
UAB i el Sr. Miguel Ángel Montoya, asses-
sor de relacions internacionals a Guadala-
jara del Tecnológico de Monterrey, Mèxic.
Va moderar l’acte el Sr. Àlex Ruiz, vice-
president de la Comissió.

30 de novembre

Inici del curs “Excel pràctic per a des-
patxos” organitzat per la seu de Tarrago-
na del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec del Sr. Carlos Escu-
dero, economista.

1 de desembre

Seminari sobre “Comptabilitat i fiscalitat de
les empreses constructores, immobiliàries i
UTES”, organitzat per la seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Gonzalo Rocafort, economis-
ta, cap d’equip de Vialegis; Sr. Arturo
Ventura, advocat, soci de Vialegis,
exadministrador de l’AEAT; Sr. Josep
Maria Tocornal, inspector tributari de
l’AEAT de Girona; Sr. Àngel Blesa, econo-
mista, soci director de Vialegis, excap
d’inspecció d’Hisenda de Catalunya.

1 de desembre

Conferència sobre “Auditoria i comunica-
ció. 1a ponència: La comunicació en l’au-
ditoria. 2a ponència: Presentació de la
pàgina web del REA”, a càrrec de la Sra.
Estrella Montolío, professora titular de la
Universitat de Barcelona i consultora en
Comunicació per la 1a ponència i la Sra. 

Cristina Gil, economista auditora, mem-
bre del Consell Directiu del REA i presi-
denta del Comitè de Pràctica Professional
del REA per la 2a ponència. Va moderar
l’acte el Sr. Joan Amat, president del
Comitè Gestor d’Economistes Auditors de
Catalunya (REA).

13 de desembre

Seminari sobre “Tancament fiscal i comp-
table de l’exercici 2004”, organitzat per la
seu de Girona del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, a càrrec de la Sra. Margari-
da Crous, economista, sòcia de Carulla &
Crous Serveis Intergrals, SL.

13 de desembre

Inici del curs “Normes internacionals
de comptabilitat”, organitzat per la seu
de Tarragona del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, a càrrec del Sr. Jesús
Angla, professor del Departament de
Gestió d’Empreses de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials
de la Universitat Rovira i Virgili i del Sr.
Fernando Campa, exdirector financer
de Port Aventura.

Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades
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14 de desembre

Sessió temàtica sobre “Nou règim sancio-
nador”, organitzada per la Comissió d’As-
sessors Fiscals, a càrrec del Sr. Ramon
Lanau, economista, assessor fiscal.

15 de desembre

Reunió organitzada per la Comissió d’As-
sessors en la Creació d’Empreses sobre
Cicle: El pla d’Empresa.Tertúlia:“Problemà-
tiques més freqüents”.

16 de desembre

Segona assemblea ordinària de col·legiats
per a l’aprovació del pressupost de l’exer-
cici 2005 del Col·legi d’Economistes de
Catalunya.

20 de desembre

Seminari sobre “Tancament fiscal 2004”,
organitzat per la seu de Tarragona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a càrrec
de la Sra. Margarida Crous, economista.

10 de gener

Conferència sobre “Espanya i el futur de la
Unió Europea”, organitzada per la Comis-
sió Unió Europea, a càrrec de l’Excm. Sr.
Alberto Navarro, secretari d’Estat per a la
Unió Europea. Va presentar l’acte el Sr.
Francesc Granell, catedràtic de la UB i
president de Ciutadans per Europa.

11 de gener

Conferència sobre “El final del petroli
barat: la creixent tensió a Orient Mitjà i el
futur de l’OPEP”, organitzada per la
Comissió d’Economia Financera, a càrrec
del Sr. Javier Blas, periodista del diari
econòmic “Expansión”, expert en petroli.
Va moderar l’acte el Sr. Xavier Segura,
vicepresident de la Comissió.

12 de gener

Sessió temàtica sobre “Declaracions
informatives corresponents a l’exercici
2004 i altres qüestions d’interès”, orga-
nitzada per la Comissió d’Assessors Fis-
cals, a càrrec del Sr. Gonzalo Garcia de
Castro, cap de gestió de l’AEAT de Bar-
celona.

12 de gener

Casos pràctics d’auditoria, la sessió porta-
va per títol “Consolidació per unitat de
decisió, segons la reforma del Codi de
Comerç”, organitzada per la Secció del
REA a Catalunya.

18 de gener

Presentació de la “Guia de Costos d’esco-
les municipals”, organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya i la Diputa-
ció de Barcelona, amb la col·laboració de
l’ACCID, a càrrec del Sr. Àngel Merino,
president delegat de l’Àrea d’Educació de
la Diputació de Barcelona. Va moderar
l’acte el Sr. Oriol Amat, economista,
catedràtic de la Universitat Pompeu
Fabra.

19 de gener

Sessió temàtica sobre “Responsabilitat dels 
administradors davant la Llei concursal.
Aspectes mercantils i fiscals”, organitzada
per la Comissió d’Assessors Fiscals, a
càrrec del Sr. Joaquim Massanella Rodrí-
guez, advocat de De Dios Lanau Massa-
nella i el Sr. Jorge Martínez-Aguado,
advocat i economista.
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19 de gener

Dinar col·loqui “Reptes i oportunitats
d’una integració bancària: el cas del Saba-
dell Atlàntico”, organitzat per el Fòrum
Economistes en Mercats Financers, a
càrrec del Sr. Joan M. Nin, conseller dele-
gat del Banc Sabadell.

20 de gener

Reunió del panel d’experts del IEBE (Índex
d’Expectativa Borsàtil) per examinar el
resultat de l’enquesta sobre l’IBEX 35.

25 de gener

Roda de premsa per presentar l’Índex d’Ex-
pectatives Borsàtils dels Economistes (IEBE)
corresponent al 1r trimestre del 2005.

26 de gener

Conferència sobre “Participació de la gent
gran a la societat”, organitzada per la Junta
de Govern del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec del Dr. Joan-Jordi Ara-

gay, economista, fundador i vicepresident
de CEATE.

27 de gener

1a sessió de treball del Grup de Treball
d’Economistes Administradors Concursals
a càrrec del Sr. Gustavo Pachas, econo-
mista, sobre la seva experiència com a
administrador concursal.

31 de gener

Presentació de la 4a edició del llibre “Las
claves de la Economía Mundial” i debat “La
situació de l’economia mundial”, organit-
zats per la Junta de Govern del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec del
Sr. Mario Buisán, director general d’Infor-
mació de l’ICEX, el Sr. Enrique Palazuelos,
catedràtic d’Economia Aplicada, UCM i
director del llibre, la Sra. Susana Gordillo,
directora del Màster de Comerç Exterior i 

Finances de la UB, el Sr. Antoni Montser-
rat, director regional de Comerç a Cata-
lunya, i el Sr. Artur Saurí, vicedegà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

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

– Presentació aportada pel Sr. José
Martín Cabiedes, managing partner
de BBVA & Partners Alternativa
Investiments, AV, responsable de
relacions amb inversors i desenvo-
lupament de negoci, amb motiu de
la conferència “La inversió alternati-
va:un nou model de gestió”, del pas-
sat 29 de novembre organitzada per
la Comissió d’Economia Financera.

– Presentació aportada pel Sr. Miguel
Ángel Montoya, assessor de rela-
cions internacionals a Guadalajara
del Tecnológico de Monterrey,
Mèxic, amb motiu de la conferència
Cicle: Reflexions europees. El
model europeu a debat: “Les rela-
cions de la Unió Europea i Amèrica
Llatina”, del passat 30 de novembre,
organitzada per la Comissió de la
Unió Europea.

– Presentació aportada pel Sr. Gonza-
lo García de Castro, cap de gestió
de l’AEAT de Barcelona, amb motiu
de la sessió temàtica “Sessió sobre
declaracions informatives correspo-
nents a l’exercici 2004” del passat
12 de gener, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada pel Sr. Joa-
quim Massanella Rodríguez, advo-
cat de De Dios Lanau Massanella,
amb motiu de la sessió temàtica
“Responsabilitat dels administradors
davant la Llei concursal. Aspectes
mercantils i fiscals” del passat 19 de
gener, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada pel Sr. Gus-
tavo Pachas, economista, amb
motiu de la primera sessió de treball
del Grup de Treball d’Economistes
Administradors Concursals, del pas-
sat 27 de gener.
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Novetats Hemeroteca Manual d’aspectes
econòmics, del PAS 
de la PIME a la PIME
sostenible
Editorial: Generalitat de Catalunya De-
partament de Medi Ambient i Habitatge

Autors: Marta Roca i Josep M. Salas

El llibre fa una
acurada exposi-
ció de tots els
aspectes que una
PIME ha de con-
siderar per a inte-
grar els elements
ambientals a les
pràctiques habi-
tuals, en què in-
tegren també els

nous aspectes de gestió del coneixement
i de la sostenibilitat, les mesures finance-
res i l’anàlisi econòmica mediambiental i
la concreció de totes aquestes polítiques en
els balanços i comptes de resultats.
Aquesta publicació de la col.lecció Manuals
d’Ecogestió constitueix un bon llibre de
consulta que val la pena ternir-lo a prop,
perquè no sols introdueix els temes sinó
que ens dóna solucions. Solucions que no
són senzilles, però que els autors aconse-
gueixen presentar amb claretat.

Claves de la economía
mundial
Editorial: Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX)

Esta cuarta edi-
ción de Claves
de la Economía
Mundial se pu-
b l i ca  en un
contexto inter-
nacional en el
que destacan los
signos de recu-
peración y el
inicio de un perí-

odo de mayor crecimiento económico,
aunque persistan algunas incertidumbres
significativas. La obra propone una refle-
xión sobre las condiciones que se vislum-
bran en ese nuevo contexto.

El DC-Rom de la presente edición supo-
ne un mejor aprovechamiento del poten-
cial y de las capacidades del soporte. Se
ha llevado a cabo un esfuerzo especial
para que su formato y su funcionamien-
to sean más sencillos, para que las bús-
quedas sean más rápidas, y para que
cada usuario pueda utilizar de forma
interactiva la gran cantidad de informa-
ción económica que acumula nuestra
Base de Datos ICES-ICEI.

Introducción 
a la economía española
(26ª edición)

Editorial: Alianza Editorial

Autors: Ramón Tamames i Antonio Rueda

En esta nueva edición de
una obra ya clásica de
RAMÓN TAMAMES –ahora
en colaboración con Anto-
nio Rueda–, se han revisa-
do todos los capítulos,
incluyendo los cambios
más recientes del entorno
político, social y económi-

co. El amplio análisis gráfico que acom-
paña el texto –esquemas, mapas, circuitos
y diagramas– brinda al lector la elocuen-
cia de las imágenes. Una obra global, en
suma que abarca también las últimas cues-
tiones de la estrecha imbricación de España
con la Unión Europea y el resto del mundo.

El aprendizaje a lo largo
de la vida
Ciudades centradas en el aprendizaje
para un siglo orientado hacia 
el aprendizaje

Editorial: Paidós Transiciones

Autor: Norman Longworth

Con ejemplos concre-
tos de comunidades
de aprendizaje que
ya se están adaptan-
do para el futuro,
Norman Longworth
describe además las
circunstancias en que
el aprendizaje conti-
nuo puede ayudar a
las ciudades y las

regiones a desarrollar y poner en práctica
estrategias de cambio. La obra está llena
de estudios de casos y de ejemplos sobre el
mundo de las comunidades de aprendiza-
je, y ofrece una visión amena y sugerente
sobre el futuro del aprendizaje en la socie-
dad en general y en la ciudad en particular.

Col·lecció: prospectiva
1. La conciliació de la vida laboral, familiar i personal / 2. Estratègies
de les àrees metropolitanes europees davant l’ampliacció de la Unió
Europea / 3. Planificació metropolitana concurrent
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores

Agenda març 2005
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 1 de març 18.00 h 2on 6a
Models de costos ABC

• 1 de març 16.30 h FIATC
Due diligence comercial

• 1 de març 17.30 h Aula 2
Aprofundiment en el risc bancari

• 3 de març 16.30 h FIATC
Due diligence legal

• 9 de març 19.00 h Aula 2
Curs de fiscalitat de l’empresa

• 10 de març 16.30 h FIATC
Formalització del procés de compravenda, cartes i contractes

• 10 de març 16.00 h Sala d’Actes 
Eines i solucions jurídiques per a situacions de morositat

• 15 de març 16.30 h FIATC
Cas pràctic de compravenda d’empreses: negociació igestió del canvi

• 7, 8, 9, 10 i 11 de març 11.00 - 13.00 h Sala d’Actes 
Jornades sobre: “El repte de la jubilació: Com preparar-se per afrontar-la. 
Actituds i respostes davant la jubilació. Problemàtica i possibilitats actuals”
Quota gratuïta.
Cal fer inscripció prèvia a través de la secretaria del Col·legi.

• 1 de març 19.30 h Sala d’Actes
“Responsabilitat dels administradors amb la nova Llei general tributària”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 15 de març 19.30 h Sala d’Actes
Pendent de concretar

• 3 de març 19.00 h Sala 
Reunió interna de Juntes

• 2 de març 18.00 h Sala 
Reunió interna de Juntes

• 2 de març 19.00 h Sala d’Actes 
“Cohesió digital cap a la Societat del Coneixement”

• 8 de març 19.00 h Sala d’Actes
“Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005: 
cap a un nou model de creixement”

• 3 de març 18.00 h Sala d’Actes
“Cultural transmission and discrimination”

• 29 de març 19.00 h Sala d’Actes
Cicle: Reflexions europees.
“El model de política agrícola europeu a debat”

• 31 de març 19.00 h Sala d’Actes
Assemblea ordinària de col·legiats

• 17 de març 19.00 h Sala 
Sessió informal de casos pràctics: “L’Estat del Cashflow” de Juntes
a càrrec del Sr. Emili Gironella

AULA D’ECONOMIA

ALTRES

COMISSIÓ
D’ASSESSORS 
FISCALS

COMISSIÓ D’ECONOMIA  
DE LA SALUT

COMISSIÓ D’ECONOMIA
DEL CONEIXEMENT

COMISSIÓ D’ECONOMIA
FINANCERA

COMISSIÓ D’ECONOMIA
INDUSTRIAL

COMISSIÓ 
UNIÓ EUROPEA

JUNTA DE GOVERN

SECCIÓ REA
CATALUNYA

Directori de
Col·legiats 2004
Properament estarà a la vostra
disposició el Directori de
Col·legiats corresponent a 
31 de desembre de 2004




