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l passat 31 de març va tenir lloc, la 1ª Assemblea de col·legiats de l’any 2005. Dos  són els temes que habitualment es trac-
ten en aquestes reunions i que seguidament en faré un resum:

El primer dels temes és un repàs de què es va fer i què va significar l’exercici anterior, l’any 2004, i l’aprovació dels comptes anuals
i de l’informe de gestió que presenta la Junta de Govern a l’Assemblea per a la seva aprovació.

Fer un resum de les activitats i dels serveis que el Col·legi ha ofert al llarg del 2004 seria massa extens i per aquest motiu us convi-
do que lleixiu la memòria d’activitats que trobareu dins d’aquest Informatiu. No obstant sí que faré uns breus comentaris de les acti-
vitats i dels serveis que són els pilars del nostre Col·legi.

L’Aula d’Economia, l’òrgan de formació dels economistes de Catalunya que cada any incrementa la seva oferta formativa de quali-
tat i a plena satisfacció dels assistents, va aconseguir al llarg de tot l’any organitzar 110 cursos amb un total de 2.500 hores formati-
ves i amb una assistència de més de 3.000 alumnes. L’orientació dels cursos des del punt de vista de les necessitats del professional,
l’equilibri entre cursos d’especialització amb la de seminaris de novetats o d’aprofundiment professional, amb un enfocament pràc-
tic, i la bona gestió expliquen la gran acceptació que té l’Aula d’Economia entre els col·legiats i d’altres professionals de l’economia.

L’aposta del nostre Col·legi per les noves tecnologies, com a signe de modernitat i d’eficiència, no és nova, però sí que és present
cada any. No obstant, enguany, a més de continuar apostant per les noves tecnologies, hem fet una excepció en l’edició del directo-
ri de col·legiats, no solament en format on-line sinó també, en format paper. La Junta de Govern hi va reflexionar profundament i
finalment va considerar que l’edició periòdica d’un directori de col·legiats en format paper, és un element de prestigi pels econo-
mistes, a més de ser una molt bona eina per fomentar el contacte entre els col·legiats.  

De la Jornada dels Economistes, poca cosa es pot dir que no s’hagi dit. L’edició de l’any passat, fou, com les dels anys anteriors,
un èxit d’assistència i de contingut.

De la Revista Economia de Catalunya i de les Comissions de Treball, sols comentar-vos, en relació a la primera que s’ha editat
el número 50 de la revista, amb un dossier sobre l’Economia Catalana. Reptes de Futur, i de les Comissions de Treball, informar-vos
que s’han constituït dues de noves, Economia Industrial, Innovació i Localització i el Grup de Treball d’Economistes Administradors
Concursal, fet que demostra la vitalitat del nostre Col·legi.

L’any 2004 va ser també un any de posicionament del Col·legi en la societat tant en l’emissió d’opinió, com les enquestes de Situa-
ció Econòmica i les Notes d’Opinió que sobre temes rellevants, com la participació del Col·legi en qualsevol aspecte social relacio-
nat amb l’economia, a destacar la posada en funcionament del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya, conjuntament amb els
col·legis d’Enginyers i Arquitectes i la participació del Col·legi en la Xarxa d’Entitats, integrada pels anteriors col·legis, més la Patro-
nal Pimec SEFES i d’altres entitats, amb la finalitat d’emetre dos cops l’any opinió consensuada entre les diverses institucions.

Aquestes activitats i serveis, no han estat obstacle per tal que econòmicament es tanqués l’exercici 2004 com els anys anteriors, és a
dir amb la generació d’un excedent que ens permetrà afrontar nous reptes, o necessitats. 

Un altre tema que des de fa un parells d’anys es tracta en la Primera Assemblea de Col·legiats és la Informació de les activitats del
Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP), a càrrec del seu president Sr. Antoni Argandoña, que enguany va finalitzar en
la presentació, discussió i aprovació per unanimitat del Reglament d’Empara. El CNEP, que és un òrgan independent de la Junta de
Govern, vetlla pel compliment ètic dels economistes i elabora les propostes de normativa, professional i ètica pels economistes de
Catalunya, està fent en els darrers anys una bona tasca tant en la promoció dels aspectes ètics dels col·legiats com en l’elaboració de
normativa, fets que ens situen com un dels col·legis més novedosos i moderns, compaginant amb perfecció el servei, la defensa dels
interessos de la professió i el rigor en el comportament ètic i professional dels col·legiats.  

L’any 2004, ha estat l’any de la Llei Concursal, i aquest és un bon exemple del que fa el nostre Col·legi, sempre amb una posició
activa tant en el procés legislatiu de la Llei Concursal, com amb antelació en aquest, mitjançant propostes, aportacions i, sobretot
en la insistència de la necessitat de reconducció de les empreses en dificultats. Com a fruit de les observacions, recomanacions que
el Col·legi d'Economistes de Catalunya i el Consejo General de Colegios de Economistas de España van fer en el seu dia davant la
reforma de la Llei Concursal, es va aconseguir que aquesta nova Llei recollís en part les nostres propostes i en concret es reforcés la
figura de l’economista dins l’òrgan d’administració judicial.

El Col·legi d’Economistes, no es va quedar en aquesta primera fase, sinó que en el marc de la nova Llei Concursal, i mitjancant el
CNEP i l’Aula d’Economia, varen en primer lloc, definir els requisits que, segons la Llei haurien de tenir els Administradors Con-
cursals així com dissenyar i establir un programa formatiu per oferir a la societat amb les màximes garanties professionals els eco-
nomistes que volguessin dedicar-se com a administradors Concursals.

El passat dimecres 2 de març va tenir lloc, davant de l’Hble. Sr. Josep Maria Vallès, conseller de Justícia de la Generalitat de Cata-
lunya i de l’Il·lm. Sr. José María Ribelles, Magistrat Jutge Mercantil, que actuava en representació dels quatre magistrats jutges mer-
cantils de Barcelona, l’acte de cloenda i lliurament de diplomes dels 102 participants, del curs de postgrau en Administració
Concursal i tractament d’empreses en crisi.

Finalment informar-vos que enguany celebrarem la X edició de la Jornada dels Economistes, que es farà a Barcelona el proper 10 de
novembre, que la seva organització està pràcticament perfilada i girarà sobre el tema “Estratègies de Futur per a l’economia Catalana”.
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La Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal
(d’aplicació el dia 1 de setembre de
2004), que reforma en profunditat la
legislació concursal, introdueix una nova
figura que és l’administrador concursal.

En l’article 27 de l’esmentada Llei, s’espe-
cifica que l’administració concursal estarà
integrada pels següents membres,
1) Un advocat amb experiència profes-

sional d’almenys cinc anys d’exercici
efectiu.

2) Un auditor de comptes, economista o
titular mercantil col·legiat, amb una

experiència professional d'almenys
cinc anys d’exercici efectiu.

3) Un creditor que sigui titular d’un crèdit
ordinari amb privilegi general, que no
estigui garantit.

Els economistes, com economistes,
poden ser nomenats, si compleixen els
requisits que marca la Llei, com adminis-
tradors concursals.

Encara que la Llei no limita només els
economistes la possibilitat d’ésser
nomenats en un concurs, com adminis-
tradors concursals, la seva formació i
pràctica professional habituals, fan que
les persones d’aquest col·lectiu profes-
sional siguin molt adequades per l'e-
xercici del càrrec d’administrador
concursal.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya,
en el compliment de les seves funcions
de garantir la professionalitat dels eco-
nomistes, i també d’acord amb la Llei
que exigeix un compromís de formació
en matèria concursal pels col·legiats que
desitgin actuar com administradors con-
cursals, va organitzar un Postgrau en
Administració Concursal i Tractament

d’Empreses en Crisi, del qual el 2 de
març de 2005 es va realitzar l’acte de clo-
enda i lliurament de diplomes, amb la
presència i participació de l'Hble Sr.
Josep Maria Vallès, conseller de Justícia
de la Generalitat de Catalunya; l’Il·ltre.
Sr. Jordi Conejos, degà del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya; l'Il·lm. Sr. José
Maria Ribelles, magistrat jutge del Jutjat
Mercantil núm. 2 de Barcelona; el Sr.
Joaquim Lladó, president del Grup de
Treball d’Administradors Concursals; el
Sr. Joan Rojas, director de Postgrau en
Administració i Tractament d’Empreses
en Crisi.

Un grup de col·legiats alumnes d’aquest
Postgrau, han promocionat la creació
del Grup de Treball d’Administradors
Concursals del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, treballant pel reconeixe-
ment dels Economistes Administradors
Concursal com a col·lectiu molt ben pre-
parat, així com en l’organització de la
continuïtat formativa, transmissió d’ex-
periències professionals i cooperació
mútua, perquè qualsevol dels seus
membres pugui exercir amb totes les
garanties professionals el càrrec d’admi-
nistrador concursal.
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En l’acte de cloenda l’Il·lm. Sr. José María
Ribelles, magistrat Jutge del Jutjat Mer-
cantil núm. 2 de Barcelona, que va assis-
tir en representació dels quatre Jutjats
Mercantils de Barcelona va fer una expo-
sició dels aspectes més destacables, de
la situació i l’abast de la reforma concur-
sal, encetada amb la Llei Orgànica
8/2003 i la Llei 22/2003, amb especial
atenció a aquelles qüestions més directa-
ment relacionades amb l’administració
concursal.

Com a preàmbul, el Sr. magistrat va fer
una breu referència a la complexitat i
amplitud dels assumptes que són de la
competència i jurisdicció dels nous jut-
jats mercantils. A més de l’àmbit concur-
sal, també han de conèixer sobre
quantes qüestions es plantegin en matè-
ries com ara competència deslleial, pro-
pietat intel·lectual i industrial, publicitat,
matèria de transports i dret marítim,
entre d’altres. 

Tot i algunes excepcions, la valoració
general és força positiva. Barcelona se
situa com a primera província de l’Estat,
quant a número de concursos tramitats,
si bé és una de les que ha comptat amb

més mitjans materials i humans. Aquest
liderat en xifres absolutes, també es
dóna en vessants més qualitatives, de
què destaca l’elevat grau de coneixe-
ment, observància i acompliment del
nou procediment per part dels agents
implicats. Tot plegat, fa que Barcelona
sigui la referència per a la resta de l’Es-
tat, tant pel que fa a l’estament judicial
com als professionals que han d’integrar
l’administració concursal.

Un problema plantejat és la necessitat de
comptar amb més fons públics, si no es

volen col·lapses en la tramitació dels
expedients; en al·lusió directa a Barcelo-
na, es diagnostica una manca de recursos,
i una davallada en la qualitat de servei
que proporcionen, en només un any; sols
en l’àmbit concursal, se n’esperen més de
120 expedients vius al final del primer tri-
mestre del 2005, aproximadament el 60%
de tot l’Estat. 

D’altra banda, la Llei concursal estableix
clarament les funcions i responsabilitats
de l’administració concursal, configu-
rant-se un marc de relacions sense pre-
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cedents entre els jutges i un cos auxiliar
d’aquells, tot contribuint a la millora de
l’eficiència global del sistema concursal.
Exemple d’això són el major volum de
comunicacions per escrit respecte del
sistema anterior i la correcta i freqüent
utilització de l’incident concursal per les
parts. 

La figura de l’administrador concursal en
molts casos, assumeix el paper de princi-
pal protagonista dins el nou procediment;
fins i tot el jutge pot delegar-hi tasques i
competències pròpies, tant sols subjectes
a la seva aprovació i autorització finals.
Tot plegat, fa que l'administrador concur-
sal hagi de ser un professional amb un
elevat grau d’especialització, expert en
matèries jurídiques i econòmiques, i que
exerceixi el càrrec amb prudència i eficà-
cia, però amb prou empenta, diligència i
decisió. 

Respecte dels criteris sobre la composi-
ció i el sistema de nominació dels pro-
fessionals que han d’integrar
l’administració concursal, s’està donant
resposta a la demanda de renovació,
assignant casos a gent nova. En els pro-
cediments abreujats, es nomena amb
més freqüència professionals amb ves-
sant econòmica, i en menor proporció,
advocats. Per l’administrador concursal
amb vessant econòmica, els jutges tro-
ben a faltar sovint, un coneixement més
profund dels aspectes processals tant
de la Llei 22/2003 concursal, com de la
Llei 1/2000 d’enjudiciament civil. En

aquests casos, els jutges estan donant
tot el recolzament i assessorament
necessaris, però sempre des de la seva
independència dins el procediment i en
interès del concurs.

Pel que fa als concursos tramitats, cal
assenyalar que la proporció entre proce-
diments ordinaris i abreujats és força
semblant, potser amb un lleuger avantat-
ge dels segons. Al Jutjat Mercantil núm.
2 de Barcelona, la proporció és aproxi-
madament d’un 60% de procediments
abreujats, i d’un 40% d’ordinaris. També
s’ha constatat que el supòsit més fre-
qüent amb molta diferència, és el con-
curs voluntari amb intervenció de les
facultats d'administració i disposició del
deutor. D’altra banda, els supòsits de
suspensió de facultats, només es donen
en situacions extraordinàries o molt
especials, donades les particularitats del
deutor i l’abast social i econòmic dels
efectes del concurs, entre d’altres, i gai-
rebé sempre suposen més inconvenients
que no pas avantatges. En general, s’està
donant prioritat a la satisfacció dels crè-
dits laborals, per l’especial situació de
vulnerabilitat en què es troben els treba-
lladors i les seves famílies, i pel major
grau de sensibilitat social envers aquest
col·lectiu.

La retribució de l’administració concursal
i la utilització per part d’aquesta dels
auxiliars delegats i d’experts indepen-
dents, són dues de les qüestions que
més desavinences susciten. La primera

es planteja, no tant des del punt de vista
del seu càlcul, mitjançant l’aranzel
segons el RD 1860/2004, de la seva meri-
tació o de la classificació com a crèdit
contra la massa, sinó des del fet que no
es satisfaci en la forma i terminis esta-
blerts, i al·legar aquesta manca de paga-
ment en els honoraris per cessar del
càrrec. La posició dels magistrats és
clara: la retribució en cap cas està garan-
tida, i deixar de percebre-la en forma i
termini, no podrà constituir causa per
cessar o no acceptar el càrrec. Respecte
de la segona de les qüestions, el criteri
general és no utilitzar figures externes a
l’administració concursal, a excepció d’a-
quells casos prou fonamentats, que per
la seva complexitat i dificultat, ho reque-
reixin. Fins i tot, els jutges proposen
sovint substituir la figura de l’expert
independent recollida a la Llei concursal,
i recórrer a la Llei d’enjudiciament civil.
D’aquesta manera es pretén contenir el
cost total del concurs i millorar-ne l’efi-
ciència.

Abans de cloure la seva intervenció, el
magistrat Ribelles va fer referència a la
creixent demanda, per part del agents
implicats, d'unificar i divulgar criteris des
dels jutjats, i a la dedicació, il·lusió i
esforç amb què les agrupacions profes-
sionals i els seus col·legiats, hi participen.

Finalment, va agrair haver estat convidat
a l’acte, en nom i representació dels jut-
jats mercantils de Barcelona, i va felicitar
al Col·legi i a tots els diplomats.

Seguidament van intervenir el Sr. Joaquim
Lladó, president del Grup de Treball
d’Administradors Concursals que va
començar la seva intervenció destacant
que des de la publicació de la Llei Con-
cursal, el Col·legi d’Economistes i els eco-
nomistes ens vàrem posar a treballar, per
donar resposta adequada allò que la
societat, a través de la Llei, esperava de
nosaltres:
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1. Es varen realitzar actes informatius a
tots els col·legiats, a nivell de jornades
tècniques i conferències.

2. Es va organitzar, a través del Torn d’Ac-
tuació Professional (TAP), el llistat de
col·legiats que complien els requisits
legals per poder ser nomenats adminis-
tradors concursals.

3. La Llei requereix al candidat a Admi-
nistrador Concursal una formació ade-
quada i especialitzada, i en aquest
sentit l’Aula d’Economia va encarregar,
al professor Joan Rojas Granell, l’orga-
nització d’un curs teòric i pràctic de
100 hores presencials de formació
especialitzada en administració concur-
sal, en què han intervingut també pres-
tigiosos professionals representatius
del món del dret, del món laboral, del
món empresarial i del món econòmic i
financer.
En la realització d'aquest curs ha que-
dat palesa la idoneïtat de l'economista,
com a professional en les actuacions
concursals, pel seu domini del món de
l'empresa, a través de la gestió de les
finances, els tributs i el dret de l'em-
presa.
Aquesta nova especialització, que ha
estat una revisió i actualització dels nos-
tres coneixements, fa de l'economista
un bon gestor de la crisi empresarial,
tant en la vessant de reconductor d'em-
preses, com en la del professional que
pot garantir la liquidació ordenada de
les empreses, segons les circumstàn-
cies. Aquesta és la imatge que volem
transmetre al món de l'empresa i a la
societat en general.
Les actuacions de l’economista admi-
nistrador concursal, com a professional
economista estan subjectes al Codi
Deontològic Professional, i al seu con-
trol pel Comitè de Normativa i Ètica
Professional del Col·legi d’Economistes
de Catalunya.

4. Els assistents, al curs d'Administració
Concursal van manifestar el seu interès

en la creació d’un equip de treball
d’Administradors Concursals. Aquesta
iniciativa ha tingut una resposta molt
favorable i nombrosa. Per la qual cosa
s’han organitzat els següents subgrups
de treball:
– Internet/Informàtica/Bibliografia/

Seguiment nominacions/Bases de
dades

– Normes/REFOR/Procediments Judi-
cials

– ERO/Plans de Viabilitat
– Formes de Finançament
– Iniciatives/Màrqueting/Comunicació/

Imatge
– Compra-venda d’empreses/Parts d’em-

preses/Venda d’actius

Amb un total aproximat de trenta
col·legiats, directament compromesos en
endegar aquest projecte.

Cada grup treballa els seus temes, i
mensualment es reuneixen tots els
coordinadors respectius amb el coordi-
nador designat per la Junta de Govern,
amb la finalitat que tots els treballs en
conjunt estiguin coordinats i es comple-
mentin. D’aquestes reunions hauran de
sorgir aportacions i conclusions que es
faran públiques a tots els membres dels
grups de treball, que l’integren noranta
col·legiats, pràcticament la totalitat dels
aquí assistents.

Aquests grups de treball estan compro-
mesos amb la qualitat de les interven-
cions professionals. 

Amb aquest objectiu, es preveu realit-
zar periòdicament unes enquestes anò-
nimes entre els jutges mercantils, amb
la finalitat de la millora contínua de les
actuacions professionals dels econo-
mistes.

A més, es pretén la realització a través del
Col·legi, d’estudis i documents de caràc-
ter divulgatiu de l’economista en actua-
cions concursals, en benefici de totes les
parts actores, o potencialment actores en
el concurs.

Periòdicament, també es realitzaran
actes informatius que facilitin l’actualit-
zació i ampliació de coneixements dels
economistes adscrits a aquests grups de
treball, amb conferències de jutges mer-
cantils, notaris, registradors mercantils,
associacions patronals, sindicats, entitats
creditícies, administracions públiques i
altres professionals, sobre l’aplicació de
Llei concursal.

Per la qual cosa, esperem la vostra màxi-
ma col·laboració i participació com heu
fet fins ara, mantenint un alt nivell d’au-
toexigència.

I ara agrair la presència de l'Honorable
Conseller de Justícia i de l'Il·lustríssim
Sr. Magistrat en aquest acte, ja que con-
tribueix al reconeixement de l'esforç i la
dedicació que estem realitzant en la
nostra preparació, per l'èxit i la con-
fiança en els economistes com adminis-
tradors concursals.



El Sr. Joan Rojas, director del Postgrau en
Administració Concursal i Tractament
d’Empreses en Crisi, va començar la seva
intervenció ressaltant la presència del
Conseller de Justícia, comentant que és
per nosaltres un honor haver comptat
amb la seva presència que volem inter-
pretar com un recolzament a la tasca que
el Col·legi ha fet i l’hi correspon en rela-
ció a la nova Llei concursal.

Els economistes hem entès aquesta llei
com una protecció no solament als drets
dels creditors sinó com una protecció a
les regles de joc del sistema econòmic
perquè es produeixin amb la màxima
transparència.

I també hem entès que aquesta recerca
de netedat en el joc complex de l'econo-
mia de mercat i en el de la interrelació
entre empreses i empresaris ha d'aconse-
guir afavorir una major estabilitat dels
llocs de treball i per tant de la societat en
general.

No se'ns escapa que la situació econò-
mica actual és molt complexa i afecta a
totes les empreses siguin auxiliars (per
diferents relacions de dependència)
com de producte propi per l'enorme
ampliació del camp de clients i compe-
tidors.

La Llei fa palès en la seva exposició de
motius que el conveni de continuïtat és
la solució normal del concurs i ho basa
en la viabilitat de l'empresa. En cas

contrari entén que l'empresa ha de
liquidar-se.

I així ho hem entès nosaltres. O sigui que
entenem que el paper de l'economista en
tasques d'administrador concursal ha
d'ésser, fonamentalment, el de reductor
de les asimetries d'informació entre deu-
tor i creditors. 

Aquest paper és múltiple i consisteix en:
l'anàlisi del que diu el deutor del que ha
passat a l'empresa i que ha causat el seu
estat de crisi, de les solucions que es pro-
posen, de la pròpia veracitat de la infor-
mació que aporta el deutor i de l'anàlisi
de la seva actuació empresarial, del con-
trol del tràfic mercantil durant el procés o
fins i tot el de la substitució del deutor si
així ho estima el jutge.

Però no es tracta d'una actuació freda i
distant. Doncs també ha de fer un paper
actiu, quan l'empresa aporta solucions
que estima coherents, com poden ser les
negociacions laborals, l'ajut al deutor per
aconseguir el recolzament dels creditors a
la proposta de conveni, la rehabilitació de
crèdits o aconseguir que els creditors
continuïn les relacions mercantils després
de la signatura del conveni en condicions
de mercat.

Hem de reconèixer, per tant, que és una
actuació veritablement complexa. I així ho
ha entès el nostre col·lectiu que tant des
del Consejo General de Economistas de
España com des del nostre Col·legi d’Eco-

nomistes, que ha actuat com a pioner en
aquest tema, hem dissenyat els instruments
que hem cregut més adients per abordar
l'exercici de tan complicada activitat. 

El primer dels instruments d'ajut a l'exer-
cici de l'actuació de l'administrador con-
cursal de la branca econòmica ha estat fer
el curs que hem anomenat: “Curs de trac-
tament d’empreses en crisis i administra-
ció concursal”. Aquest curs és d'un ampli
contingut teòric i pràctic, de 100 hores
presencials a més de totes les necessàries
per anar seguint-lo de manera eficient.
Hem de reconèixer que es tracta d'un
gran esforç que el nostre col·lectiu ha fet
perquè tots hem cregut que és el que la
societat ens exigia.

Finalment el Sr. Joan Rojas va agrair als
assistents al curs la seva paciència i capa-
citat de sacrifici però sobretot la seva
il·lusió en desenvolupar una activitat
com aquesta tan complexa, però alhora
tan enriquidora, dins d'unes noves regles
de joc de major professionalitat i trans-
parència.



Quins són els canvis més importants que ha intro-
duït la nova Llei Concursal?

Els canvis més importants són:
– Anticipació en l’entrada al procediment per evitar el dete-

riorament del patrimoni i conseqüent perjudici pels credi-
tors.

– La reducció dels privilegis de determinats creditors que
facilita la reordenació patrimonial i/o la viabilitat; o una
major justícia de repartiment en cas de liquidació.

– Un gran control del procés per part del jutge.
– Un paper del professional administrador concursal que

dóna més transparència i que permet incrementar les
opcions de continuïtat de l’empresa.

– La determinació i quantificació de responsabilitats del
deutor, per part de l’administració concursal.

– Un canvi de mentalitat en tot el procediment de crisi
empresarial que incrementa la valoració del paper de
l’economista.

Què és un administrador concursal? Som els econo-
mistes els professionals adients per ser administra-
dors concursals?

Un administrador concursal és un professional que contro-
la l’empresa durant el procés concursal; analitza la veraci-
tat de les causes de la crisi i el comportament del deutor;
i coadjuva a la consecució de conveni en el cas d’empre-
ses viables o a la seva liquidació eficient en cas contrari. Per
fer aquesta funció la Llei l’obliga a seguir uns determinats
procediments i assumir determinades responsabilitats.
Els economistes especialistes en consultoria amb un com-
plement de formació específica, són els més capacitats
per desenvolupar aquesta funció. Sense oblidar que la
part jurídica del conscurs queda encomanada a l’advocat.

Creus que els economistes que es vulguin dedicar a
l’Administració Concursal haurien d’adquirir forma-
ció especialitzada i complementària? Per què?

Atesa la complexitat de l’actuació es requereix en primer
lloc experiència i maduresa en la negociació i el tracte

amb els responsables de l’administració de les empreses.
En general ha de tenir una formació comptable-finance-
ra i jurídico-mercantil que els permeti analitzar la docu-
mentació que presenta el deutor i la de l’empresa en
general.
Tanmateix es requereix que conegui la Llei en profunditat
i les implicacions econòmico-financeres, laborals, mercan-
tils i de negociació derivades de la seva aplicació.
Per ser un tema específic d’alta especialització i qualifica-
ció professional, així com d’una gran responsabilitat, es
requereix una preparació tant teòrica com pràctica sobre
la base d’estudis de casos, cosa que fa imprescindible una
formació especialitzada obligatòria.

Quin és l’objectiu del Postgrau en Viabilitat d’Em-
preses i Administració Concursal que dirigeixes?

L’objectiu és donar un repàs als coneixements necessaris
que hem exposat en la resposta anterior i donar al pro-
fessional una metodologia d’actuació professional que
l’ajudi en la seva pràctica diària i li permeti assolir els
estàndards de qualitat requerits.
Formant experts tant en l’Administració Concursal com
en la Reconducció d’empreses.

El Postgrau està pensat únicament per exercir d’Ad-
ministrador Concursal o serveix per altres actua-
cions professionals? Quines?

Hem plantejat el prostgrau pensant en el tractament de
l’empresa en crisi i, per tant, acompleix vàries funcions: la
de preparar al professional per exercir d’administrador
concursal i per tal que sigui capaç, alhora, de preparar la
part econòmica en la presentació del concurs. 
Tanmateix es dota als assistents de coneixements neces-
saris per a la realització d’actuacions professionals rela-
cionades amb l’anàlisi, el diagnòstic i la viabilitat
d’empreses en crisi.

Quina és la metodologia del Postgrau?

Se segueix el fil conductor d’un cas pràctic. Una prime-
ra part que va des de la sol·licitud de concurs pel deu-
tor amb l’anàlisi de la Llei i de la part tècnica i
econòmica de la documentació presentada i com ana-
litzar-la, fins a la presentació de l’informe de l’adminis-
tració concursal. I una segona part basada en l’anàlisi
de la fase de conveni o de liquidació amb la documen-
tació teòrica i pràctica de la metodologia a seguir per
desenvolupar aquesta fase.
Es fa, doncs, un seguiment de l’articulat de la Llei en
paral·lel amb l’aspecte pràctic d’actuació que es genera
per al professional.
El curs utilitza instruments que fan que l’alumne pugui
seguir-lo amb facilitat i interès mitjançant el lliurament
dels fulls de treball que han d’utilitzar-se en un procedi-
ment d’aquestes característiques per anar emplenant-los
en funció del cas pràctic plantejat.
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Entrevista al Sr. Joan Rojas,
director del Postgrau en viabilitat d’empreses i administració concursal



Alejandro Alcaraz
Membre de la Comissió d’Economia
Financera i expert en temes borsaris

Sobre el comporta-
ment de la borsa
espanyola durant
el primer semestre 
de l’any...
En un entorn de recu-
peració econòmica
global, més evident
potser als EUA que

en la Eurozona, seria d’esperar una favorable
evolució dels mercats d’accions en un esce-
nari de solidesa financera de les empreses i
encara amb uns multiplicadors relativament
atractius en termes històrics. La manca d’a-
tractiu d’inversions alternatives a la borsa
haurien de continuar actuant de sostenidor
en un mercat que ja ha descomptat, entre
altres factors, un repunt de l’energia i un futur
tensionament dels tipus. Si bé a curt termini,
els esmentats factors poden aportar una
dosi addicional de volatilitat, uns bons fona-
mentals haurien d’actuar de sostenidor de la
tendència alcista que ha caracteritzat a la
major part dels mercats en mesos anteriors.

Sobre els sectors més recomanables
en què invertir...
Atesos els forts guanys acumulats per les
borses des de mínims, seria més recoma-
nable aplicar una política de selecció de
valors en funció dels seus propis fonamen-
tals (stock picking). Als nivells actuals, és
difícil apostar per un determinat bloc
geogràfic o un determinat sector econòmic.
En aquesta línia, seria preferible centrar-se
en valors amb capacitat de fixació de preus
(l’augment de les matèries primeres ha com-
plicat els marges de molts productes) i
valors amb un notable flux de caixa i divi-
dend, sense oblidar aquelles companyies
amb capacitat de creixement en mercats
encara no madurs com els emergents.
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Especial Inversions en Borsa
Aquest Informatiu, dedica algunes de les seves pàgines a aprofundir en el com-
portament esperat de la Borsa en el primer semestre de l’any i a final d’any.
Per aquest motiu vàrem demanar a uns col·legiats, experts en temes borsaris
que ens fessin un petit escrit, en el qual ens donin la seva opinió en relació a:
Quin serà el comportament de la Borsa Espanyola a final del primer semestre
de l’any, i a final d’any? Quins seran els principals sectors que creus que puja-
ran; i finalment, Quins poden ser els factors que, segons la teva opinió poden
fer que no s’acompleixi la teva previsió?

Finalment hem demanat al servei d’estudis de la Borsa que ens fes un breu
article explicatiu de la Funció Econòmica de les Borses.

Prediccions del IEBE per al segon trimestre de 2005
El IEBE preveu que l’IBEX 35 tancarà en el mes de juny entre els 9.200 punts i els 9.650 punts
sent el valor més probable a l’entorn dels 9.500 punts.
Entre tots els experts que han participat en l’elaboració del IEBE ha existit un consens generalitzat
que el mercat mostra actualment un moviment lateral i una tendència primària alcista. Aquest movi-
ment anirà acompanyat de volatilitats notable de l’IBEX 35, per la qual cosa no es pot parlar d’una
tendència alcista en sentit estricte.

Projecció 30-06-2005 segons el IEBE entre 9.200 i 9.650 punts
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Sobre l’evolució esperada de cara 
a final d’any
Com he comentat, a manca d’alternatives
millors, la borsa es configura com la millor
opció des del punt de vista risc/benefici.
En renda fixa, per una banda, als nivells
actuals del deute públic gairebé no ofereix
marge de guany en un entorn d’augments
de tipus per part dels bancs centrals com
a resposta a un millor to econòmic i una
progressiva evolució a l’alça de la inflació.
Per una altra banda, i pel que fa a la renda
fixa, els diferencials de crèdit es troben ja
en mínims històrics en molts casos i el risc
és clarament asimètric. En aquest entorn,
amb la possibilitat que la solidesa finance-
ra de les empreses redundi en una focalit-
zació més gran en les polítiques de
dividends, la borsa presenta les millors
perspectives per aquest 2005.

Sobre els factors de risc...
D’una banda, és evident que les revaloritza-
cions de moltes companyies han estat nota-
bles en els darrers mesos cosa que deixa
un marge més petit als guanys. D’una altra,
un repunt dels preus de l’energia més enllà
de les estimacions o una acceleració del
procés d’augments de tipus a nivell general
i, en particulars en els EUA, podria resultar
una intensificació de les preses de beneficis
a nivell general aprofundint en una correc-
ció més gran dels índex.

Joaquim Monells
Economista expert en temes borsaris 
i Head Representative to the European
Union BBVA

Com fet constatable,
la Borsa espanyola
està vivint un bull
market des de les
darreries del 2002.
En la meva opinió, i
considerant els fac-
tors d’anàlisi tècnica
i d’ones d’Elliot, el

darrer tram alcista es va produir l’agost del
2004.

En aquest sentit, els propers mesos -entre
el juliol i el desembre d’enguany- la meva
previsió és que l’IBEX enregistri una correc-
ció temporal que porti l’índex a l’entorn dels
8.000-8.500. Pel que fa a un timing més
precís, aquesta correcció podria produir-se
l’octubre 2005.

Des de l’òptica sectorial, i en termes inter-
nacionals, les millors perspectives pels pro-
pers anys són, en la meva opinió, per als
sectors directament o indirectament rela-
cionats amb commodities, per la senzilla
raó de la previsible estirada de la demanda
asiàtica d’aquests productes.

Curiosament, aquest factor de futur no
hauria d’afectar significativament la
Borsa espanyola. Aquesta Borsa està
condicionada bàsicament per valors dels
sectors de la construcció i dels serveis
(especialment financers), de manera que
el “nucli dur” de la Borsa espanyola no
hauria de veure’s afectat per l’esmentada
tendència internacional a favor dels
valors commodities.

L’escenari anterior és, al meu entendre, un
escenari objectivament “tranquil”.

Què podria pertorbar aquest escenari?
Àsia. Els bancs asiàtics acumulen dòlars
per mantenir una baixa cotització de les
seves divises i seguir exportant massiva-
ment a Europa i a EUA. Alhora, inverteixen
els dòlars en compres massives de deute
públic nordamericà.
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Imaginem que el dòlar segueix baixant
(actualment està a –30% d’euro), que els
bancs centrals asiàtics es cansen d’aques-
ta situació, que els comporta pèrdues
quantioses i que es desprenen de deute
públic nordamericà (és a dir, de dòlars).
Pujada de tipus d’interès a EUA, càrrega
insoportable de l’endeutament americà,
caiguda de l’SP i del DJ, i per simpatia de
la Borsa espanyola.

Confiem que això no passi, i que es produei-
xi tan sols l’esmentada correcció tècnica,
seguida d’una nova embranzida alcista.

Josep M. Riu
Economista, expert en temes borsaris

Comportament de
la borsa espanyola
en el primer
semestre
Els nivells de febrer
de l’IBEX 35, als vol-
tants dels 9.634
punts (cosa que
suposa una pujada

d’un 5% respecte de l’inici de l’exercici),
ens pot donar una idea dels nivells de
referència per al primer semestre. De
moment els inversors han optat per aguan-

tar les correccions tècniques i no desfer
posicions. 
A mida que ens tornem a apropar als
màxims anuals, haurem d’estar molt atents
al volum de contractació per veure si s’as-
soleixen nous màxims, cosa que ens deixa-
ria a les portes d’un segon semestre alcista.
Per tant, cal anar amb molt de compte en
els entorns de 9.675 com a referència d’a-
quest primer semestre.

Principals sectors
Respecte als sectors que poden liderar el
semestre, podríem destacar el sector tele-
comunicacions com un dels eixos princi-
pals. També altres que en els darrers
temps no havien gaudit del favor dels ana-
listes i sembla que ara l’opinió és més favo-
rable, com podrien ser assegurances i
farmàcia.
Finalment cal esmentar el bon moment que
estan passant sectors com els dels mitjans
de comunicació, com a fruit d’una millora
del seu compte de resultat i les permanents
especulacions sobre moviments corpora-
tius dins el sector.

Comportament per final d’any
En principi les previsions per al 2005 són
optimistes, als voltants d’un 10%, que situa-
ria l’IBEX en els entorns dels 10.000 punts.
La superació dels màxims de febrer abona-
ria la idea d’un bon any de borsa, però
també cal recordar que des dels mínims
d’octubre de 2002, la borsa espanyola ha
pujat un 50%. Per tant , tampoc seria des-
cartable que l’índex tingui un any de “des-
cans” per digerir el rally alcista dels darrers
mesos. El punt de control està en els
màxims de febrer. Tot el que significa tren-
car la resistència amb un bon volum de con-
tractació, ens deixaria les portes obertes
cap als 10.000 punts en una primera instàn-
cia. Si l’índex no és capaç de trencar els
9650-9700 probablement assistirem a una
correcció de major grandària que les vistes
els darrers mesos.

Factors que influeixen en les previsions
Com ja és sabut, la incertesa és el principal
enemic de la renda variable, per tant totes
aquelles notícies que no figurin en el “guió”
dels mercats financers i dels analistes
poden fer variar bastant el comportament
dels índex.
Per exemple: tensions en el mercat del
petroli i matèries primeres, amb les reper-
cussions inflacionistes següents; augment
de les tensions geopolítiques, canvis en les
estimacions de creixement del PIB als EUA
i la zona euro…
En definitiva, els mercats no volen sorpresa
i en la mesura que tinguem un any tranquil i
fins i tot “avorrit”, els mercats de renda
variable aniran fent el seu camí i poc a poc
recuperant la confiança d’uns inversors que
encara recorden les grans davallades dels
anys 2000-2002.

La Funció econòmica
de la borsa

L’anàlisi diària i detalla-
da de la conjuntura
borsària, juntament a
d’altres temes estruc-

turals i rellevants com el recent debat sobre
el procés d’integració i consolidació dels
mercats de valors europeus, amb motiu de
les propostes que Deutsche Borse i Euro-
next han efectuat sobre la Borsa de Londres,
no haurien de fer oblidar que, en qualsevol
context, la funció econòmica del mercat de
capitals i, en particular, la de la borsa és con-
tribuir al finançament de les empreses.

La contribució de la borsa al finançament
empresarial constitueix una alternativa a la
que exerceix el mercat del crèdit (bancs i
caixes), en el qual els recursos obtinguts
ho són per un període de temps limitat i al
cost que implica el tipus d’interès aplica-
ble. Pel contrari, en el mercat de capitals
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els recursos són permanents i la retribució
d’aquests està en funció del benefici (divi-
dends) que genera el respectiu projecte
d’inversió finançat pels fons obtinguts.

De fet, és el denominat mercat primari o
d’emissions d’actius financers a llarg termi-
ni (renda variable i renda fixa) el que con-
tribueix al finançament empresarial. No
obstant, la borsa com a mercat secundari
o de negociació facilita la liquiditat d’a-
quests actius financers a llarg termini,
assegurant la transformació ràpida i per-
manent d’aquests en diner, sense que variï
la seva aplicació productiva, condició
sense la qual difícilment podria ésser utilit-
zat aquest mecanisme de finançament per
part de les empreses. És en aquest sentit
en el qual s’afirma que la borsa afavoreix i
potencia el desenvolupament del mercat
primari de capitals.

En la mesura en què els mercats de capi-
tals són instruments útils per al finança-
ment de les empreses, aquestes tendiran a
sol·licitar l’admissió a cotització de les
seves accions a borsa. I encara que histò-
ricament les empreses cotitzades han
estat un nombre més aviat reduït i corres-
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ponen en la seva majoria a empreses de
grans dimensions, el panorama està can-
viant i les sol·licituds per entrar a cotitzar
per part d’empreses mitjanes i familiars
grans és un procés gradual.

Òbviament, la utilització de les empreses del
recurs borsari per atendre les seves neces-
sitats de finançament no és aliena a l’evolu-
ció dels propis mercats borsaris, tant pel
que fa al seu comportament, com en allò
relatiu a la seva estructura i organització. 

Pel que fa al comportament, els cicles bor-
saris alcistes naturalment afavoreixen una
major activitat en el mercat d’emissions de
renda variable, bé sigui mitjançant la incor-
poració de noves empreses al mercat (OPV)
ja sigui mitjançant les operacions finance-
res (ampliacions de capital) realitzades per
empreses amb accions admeses a cotitza-
ció. Les xifres relatives a l'any 2004, en el
qual per segon exercici consecutiu les cotit-
zacions en el mercat de valors espanyol
van experimentar una recuperació notable,
són suficientment il·lustratives i mostren un
creixement anual del volum emès en
accions pròxim al 500%.

Les consideracions entorn a quina podria
ser l’estructura i organització de les bor-
ses en un futur més o menys pròxim,
tenen a veure amb la seva finalitat de con-
tribuir al finançament d’una economia for-
mada per un conjunt d’empreses de
dimensions diverses i amb necessitats
financeres també diferents. En aquest sen-
tit, el camí cap allò que s’ha denominat
mercat de valors europeu sembla orientat,
al marge de la via que finalment s’adopti
per a la seva consecució, a donar cabuda
a les grans empreses europees cotitzades
que, tot i que en número relativament
reduït, acaparen el gruix de l’activitat
borsària tant des del punt de vista de l’a-
pel·lació a l’estalvi públic en el mercat pri-
mari, com des de l’òptica de la negociació
en el mercat secundari. I, paral·lelament,
per fomentar i atendre les necessitats de
finançament i negociació d’un elevat nom-
bre d’empreses, les borses dels diferents
països haurien de proveir i desenvolupar,
en els seus respectius àmbits d’actuació,
els mecanismes borsaris necessaris.

Serveis d’Estudis 
de la Borsa de Barcelona



Cursos destacats maig 2005

Postgrau en viabilitat d’empreses en crisi i administració
concursal
Es tracta de proveir als assistents d’unes bases fonamentals de coneixements teò-
rics i pràctics tant per al diagnòstic i la viabilitat d’empreses com per al desenvo-
lupament de l’activitat d’administració concursal, des de la perspectiva del
tractament de l’empresa en crisi, ja sigui per a la seva continuïtat a través d’un con-
veni o per a la seva liquidació.
Durada: 102 hores Data d’inici: 6 de maig de 2005

Principis i normes comptables espanyoles versus normes
internacionals de comptabilitat (IAS/IFRS)
L’objectiu d’aquest curs és aprofundir en els coneixements dels principis i normes
comptables internacionals i analitzar les diferències que puguin existir amb els
principis i normes comptables espanyoles.
Durada: 16 hores Dates: 18, 23, 24 i 25 de maig de 2005
Horari: de 17.00 a 21.00 hores

Gestió pràctica de tresoreria
Aquest curs ofereix la possibilitat de replantejar operatives, polítiques i tractaments
de les relacions, tant des d’un punt de vista de tesis actuals com de casos pràctics,
per alinear els objectius del departament de tresoreria amb els objectius bàsics de
l’organització
Durada: 32 hores Dates: del 19 de maig al 14 de juny de 2005
Horari: dimarts i dijous de 17.00 a 21.00 hores

Altres cursos maig 2005

Nous indicadors de gestió: Balanced Scorecard
Durada: 8 hores  Dates: 2 i 4 de maig de 2005 
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Gestió per processos i gestió de processos
Durada: 14 hores Dates: 4 i 5 de maig de 2005
Horari: de 9.30 a 14.00 i de 15.30 a 18.00 hores

Seminari de la declaració de l’Impost sobre societats 
de l’exercici 2004
Durada: 5 hores Dates: 5 de maig de 2005
Horari: de 16.30 a 21.30 hores

Anàlisi tècnica de mercats financers
Durada: 15 hores Dates: 23 i 30 de maig; 6, 13 i 20 de juny de 2005
Horari: de 18.00 a 21.00 hores

Curs de control i auditoria interns
Durada: 24 hores Dates: del 26 de maig al 21 de juny de 2005 
Horari: dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 hores

Nou règim de facturació: aspectes comptables i fiscals
Durada: 4 hores Dates: 30 de maig de 2005

Comptabilitat d’empreses constructores, immobiliàries i UTES
Durada: 20 hores

Anàlisi i gestió d’inversions a l’empresa
Durada: 16 hores
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Notícies

Canviar a la gestió 
integrada. La perspectiva
de l’usuari
Es va impartir durant el mes d’abril, al
Col·legi d’Economistes, el curs Canviar a la
Gestió Integrada, en la seva segona edició.
El curs està conduït per Francesc Reguant,
economista expert en sistemes d’informació
per a la gestió, el qual ha dirigit, entre altres
projectes, el disseny, el desenvolupament
i la implantació del Sistema Integrat de Ges-
tió de l’IRTA, que va obtenir el passat any el
premi ACCID. Compta alhora amb la parti-
cipació de David Badia (director d’Adminis-
tració i Finances de l’IRTA), i la col·laboració
de les empreses LOGIC CONTROL i TRAN-
SICIEL, les quals varen presentar els ERP
LOGIC CLASS i NAVISION, respectivament.

“Contraataca mitjançant la integració de
sistemes” ens diu Tom Peters quan ens
parla d’estratègies d’èxit. Tanmateix, és
reconegut l’alt nombre de fracassos que
es produeixen en la informatització inte-
gral d’una empresa. Un dels factors de
fracàs n’és precisament la distància que
separa els usuaris (directors i gestors de
les empreses) dels experts informàtics.

En aquest sentit és curiós observar com, si
bé les escoles d’enginyeria informàtica
inclouen en els seus programes l’economia
i l’organització empresarial, a les escoles de
negoci no és freqüent trobar programes de
gestió empresarial que incorporin estudis
d’informàtica de gestió. El curs Canviar a la
Gestió Integrada forma part de les iniciati-
ves que des del Col·legi d’Economistes es
volen desenvolupar per cobrir aquest buit.

El curs ha ofert àmplia informació, amb
un enfocament eminentment pràctic, amb
la finalitat d’obtenir el millor rendiment en
la implantació d’un Sistema Integrat de
Gestió en base a l’orientació de la Direc-
ció des de l’Usuari. Amb aquesta finalitat
s’ha aportat abundant material d’acció i de
reflexió per a la gestió concreta del canvi:
factors d’èxit, prevenció d’errors típics i
no tan típics, diagnosi i “teràpies” contra
les dificultats, recursos i iniciatives amb un
alt valor resolutiu i positivador del procés.
Les presentacions de LOGIC CLASS i
NAVISION, han acabat de donar solidesa i
proximitat als continguts del curs.



La I Assemblea de Col·legiats
aprova el Reglament d’Empara del Col·legi
d'Economistes de Catalunya
A proposta del Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP), la Junta de
Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, va presentar per a la seva discus-
sió i aprovació en la I Assemblea de Col·legiats, celebrada el passat 31 de març,
una proposta de Reglament d’Empara. El president del CNEP, Sr. Antoni Argando-
ña, va ser l’encarregat de presentar el nou Reglament als col·legiats i d’atendre les
preguntes dels assistents. Un cop finalitzada la seva intervenció i posat en votació,
el Reglament d’Empara fou aprovat per unanimitat dels assistents.

Transcrivim a continuació part de la intervenció que el president del CNEP, Sr.
Antoni Argandoña, va efectuar en la I Assemblea de Col·legiats.

“... El Reglament d’Empara és el tercer pilar que li faltava a la normativa del Col·legi d'Economistes de
Catalunya en matèria de comportament ètic. El primer pilar són els Principis Deontològics que orienten
l’activitat professional dels economistes, aprovats per Assemblea de Col·legiats l’any 1998; el segon,
aprovat en Assemblea l’any passat, és el Reglament Disciplinari, és a dir, la definició dels procediments a
seguir davant una denúncia o constatació de manca de comportament ètic i professional d’un col·legiat.

El Reglament d’Empara, regula el dret que tenen els col·legiats de sol·licitar empara al Col·legi quan
considerin que una actuació professional en concret està essent posada en dubte per un tercer que
considera que l’economista ha incomplert algun dels principis deontològics de la professió en la
seva execució. En cap cas és objecte d’un procediment d’empara els conflictes relatius als honora-
ris professionals, que es regulen per una altra normativa específica.

La redacció d’aquest Reglament ha estat molt més laboriós del que el CNEP es pensava en un prin-
cipi precisament per la seva doble orientació. Per una banda es volia que s’interpretés com un nou
servei col·legial i per una altra havia de contenir procediments administratius rigorosos que perme-
tessin l’adopció d’una resolució d’empara sense que generés cap dubte.

Així com a servei, el Reglament garanteix que l’economista que el sol·licita no li pot comportar l’o-
bertura d’un procediment disciplinari en el mateix procediment; que se’l manté suficientment infor-
mat i que en qualsevol moment pot renunciar a la seva petició.

Com a servei també preveu, dins d’un ordre, que si la resolució és positiva el col·legiat la pugui fer
pública, iniciant un procediment judicial en defensa de la seva imatge i professionalitat.

Finalment la mateixa resolució està pensada en funcions de serveis, ja que una sol·licitud d’empa-
ra admesa a tràmit mai és desestimada, ja que les resolucions sols poden ser:
– Atorgar l’empara al col·legiat en relació a l’actuació concreta sotmesa a la valoració del CNEP,

entenent que ha estat realitzada d’acord amb els principis deontològics de la professió invocats
o pertinents.

– Abstenir-se d’emparar al col·legiat en l’actuació concreta sotmesa a la valoració del CNEP per
entendre que no hi ha elements suficients per afirmar que l’actuació ha estat realitzada d’acord
amb els principis deontològics de la professió.

Com a procediment administratiu el Reglament incorpora tot un seguit d’articulat que permet
garantir que la resolució que s’adopti està ben fonamentada i que acompleix amb totes les garan-
ties processals necessàries i possibles.

El reglament estableix una jerarquia, relació entre Reglament d’Empara i Disciplinari, per tal d'evi-
tar que un col·legiat presenti una sol·licitud d’empara per evitar una reclamació disciplinària.

Un segon aspecte és que l’empara es dóna per una actuació en concret i sols pel compliment d’uns
Principis Deontològics, no per la totalitat. Sols es dóna l’empara pels principis que el sol·licitant hagi
invocat en la seva sol·licitud d’empara, més els que l’instructor hagi considerat pertinent en virtut
de la seva investigació.

Finalment, el Reglament preveu que les “parts interessades”, puguin tenir un tractament tant com
a testimonis, és a dir sense el dret a conèixer les resolucions, ni poder participar ni proposar proves,
ni a poder recórrer la resolució adoptada, com personar-se en l’expedient, podent presentar les
al·legacions que considerin oportunes i sol·licitar les proves oportunes. Dependrà del compromís
que cadascuna de les “parts interessades” vulguin assumir en el procediment i en el compliment de
la normativa..

Finalment dir-vos que el procediment seguit en el reglament d’Empara segueix, quasi fidelment, el
procediment previst en el Reglament Disciplinari”.

25è aniversari de 
vida parlamentària 
de l’economista 
Sr. Carles Gasòliba
Com el Sr. Gasòliba diu la seva vocació ori-
ginària era la de ser un economista que
pensava dedicar-se als estudis econòmics.
Col·legiat al Col·legi d'Economistes de Cata-
lunya, des de l’any 1972, és a dir ja fa més
de 33 anys, es va dedicar a la política “com
a compliment d’un deute cívic, motivat per
l’ètica del servei a la societat”. “Responc a la
il·lusió i als compromisos dels polítics de la
transició, que en condicions normals, és a
dir, en una democràcia plena, no ens hau-
ríem dedicat a la política...”, ens diu.
Des del 14 de maig de 1980, en què va
substituir al president Pujol, al seu escó del
Congrés de Diputats fins a l’actualitat, l’eco-
nomista Carles Gasòliba ha dedicat 25 anys
de la seva vida a l’activitat parlamentària, 7
com a parlamentari de les Corts Espanyoles
–participant activament en el procés de
traspàs de competències del Govern Cen-
tral a la Generalitat de Catalunya i seguint
de prop les negociacions d’adhesió d’Es-
panya a la Comunitat Econòmica Europea
(ara Unió Europea), com a president de la
Comissió Mixta Generalitat de Catalunya–
Govern Espanyol, pel seguiment del procés
d’adhesió- i 18 anys com a parlamentari
europeu, essent un dels ponents de l’infor-
me aprovat pel Parlament Europeu sobre el
català com a llengua europea.
A més de l’anterior, l’economista Carles
Gasòliba va impulsar i dirigir, des de la seva
constitució l’any 1982 fins a la darrera legis-
latura del Parlament de la Generalitat de
Catalunya, el Patronat català pro Europa.
En la darrera legislatura va ser designat
senador, per Convergència i Unió, essent,
en l’actualitat, el president de la Comissió
d’Economia i Hisenda del Senat.

Constitució de la
Comissió Economistes
Sèniors
El passat dia 13 d’abril, va tenir lloc la
constitució de la Comissió Economistes
Sèniors que pretén agrupar tots aquells
col·legiats que estan jubilats o tenen edat
per estar-ho. Aquesta Comissió s’encarre-
garà d’organitzar actes que puguin ser
d’interès per tot aquest col·lectiu.
Es va nomenar com a presidenta de la
Comissió a la Sra. M. Rosa Mándoli i com
a secretari el Sr. José Ignacio Borés. 
Tots aquells col·legiats interessats en formar
part d’aquesta Comissió podeu contactar amb
la Sra. Mercè Bel Tel.934 161 604 (ext. 209)
mbel@coleconomistes.com
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d’aquest tipus d’institucions és, lògica-
ment, el del món hospitalari, que va
constituir el capítol empíric de la meva
tesi. Quan vaig tornar a Barcelona aquest
món estava en ple procés de canvis, amb
Josep Laporte a la Conselleria de Sanitat
de la Generalitat, i Ernest Lluch al Minis-
teri de Sanitat del Govern central, cosa
que em va obrir les portes a l’aplicació de
la meva tesi.

Un capítol que afecta força la gestió
dels recursos públics...
Sí, la veritat és que s’hi ha avançat molt.
Tenim un sistema molt millor ara que lla-
vors, que ha estat fins i tot exemple d’al-
tres comunitats. Però a més a més de
l’economia de la salut, he treballat en
matèria de finançament de les universi-
tats, en immigració, en dèficit fiscal... No
he treballat solament en temes de salut...

Però si que va crear, l’any 1996, el
Centre Especial de Recerca en Econo-
mia i Salut (CRES-UPF) que ha fet
aportacions decisives en aquesta
qüestió...
La gran qüestió en aquest aspecte és que
la gestió pública és, o ha de ser, una
forma com una altra d’economia aplicada,
i en realitat no ho és. Sembla com si la
gestió pública i l’economia fossin coses
distintes. D’una banda es fa gestió sense
fonament econòmic i per l’altra, els eco-
nomistes volen teoritzar sobre la gestió
sense baixar de la seva torre d’ivori a la
realitat de les coses. I així és molt difícil
arreglar res. 

Justament per això va ser que vostè
va escriure un “Manual de la Gestió
Pública”...
Sí, amb en González Páramo, el meu
col·lega i amic avui al Banc Central Euro-
peu. Jo el que penso sobre aquest tema
és que si hem de mantenir un estat del
benestar que sigui sostenible, hem de
distingir entre els béns i serveis que són
mercantils, és a dir, que es poden com-
prar i vendre, i els que són no comercia-
litzables, idiosincràtics al país, com són la
sanitat i els serveis públics en general.
Els primers es poden globalitzar i regir-se
per l’avantatge comparatiu, però els
segons no. I aquests, han de ser gestio-
nats amb molta eficiència si no volem
provocar un llast sobre l’economia pro-
ductiva i una necessitat de major pressió
fiscal, que, al seu torn, perjudiqui la nos-
tra competitivitat.

Com és això? 
Actualment, als països desenvolupats hi
ha entre un 40 i un 45% del PIB que
assigna directament o indirectament el
sector públic. I això vol dir dues coses:
una, que gairebé la meitat de l’economia
del país està interferida per l’Estat; i dues,
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Gent de casa

Entrevista 
a Guillem López Casasnovas
A primera vista, en Guillem López Casasnovas apareix com un home fort, fet a si
mateix, orgullós d’un origen que ell titlla de “perifèric”, carregat de títols, de viatges i
d’experiències i enamorat del món, de Menorca i de la llengua catalana. Però abans
que la conversa arribi a la mitja hora, tot sovint esquitxada d’amables interrupcions
telefòniques, te n’adones que, a més a més, aquell bon hom, que acaba de ser
nomenat conseller del Banc d’Espanya, és amic de tothom que en vulgui ser, enra-
ona perfectament més de quatre idiomes, i és políticament, transversal; acadèmi-
cament, brillant; dialècticament, convincent; i humanament, cordial.

Segurament per tot això i per la seva gran proximitat emocional a la institució,
va ser nomenat Col·legiat de Mèrit del Col·legi d’Economistes de Catalunya el
proppassat mes de novembre, cosa que li provoca una certa sorpresa lapidària
cada cop que veu escrit el seu nom al mural de la sala de juntes, acompanyat
d’altres il·lustres col·legues. 

El cas, però, és que en Guillem López s’hauria pogut dir Guillem Llopis si no fos
per un registrador civil del segle XIX que li va canviar el llinatge a un dels seus
rebesavis tot preferint la versió “forastera” a la “nostrada”. Tal vegada d’aques-
ta contrarietat li ve l’amor a la llengua i a la defensa de la nostra identitat
comuna, que pregonen, ací i allà, diferents senyals gràfics escampats al voltant
del despatx. Un despatx ubicat, vés per on, a la Universitat Pompeu Fabra.

Felicitats, doctor. Com ho considera
això?
Ho veig com una oportunitat de canviar
una mica el rumb de la meva vida. Estic
molt bé fent el que faig, però tampoc és
el cas de passar-se tota la vida fent el
mateix. Jo no m’he postulat pas per ser
conseller del Banc d’Espanya, però ja que
m’ho han proposat i que he tingut el con-
sens dels partits catalans, que era el que
jo demanava, m’està molt bé i m’hi penso
dedicar amb totes les ganes. 

I què hi pensa fer, concretament?
El Banc d’Espanya té funcions que en
podríem dir de regulació, d’anàlisi de
conjuntura i de relacions amb el Banc
Central Europeu, i jo em dedicaré bàsica-
ment a les de regulació, que afecten a les
entitats de crèdit i a les d’assegurances. 

Tot i que fins ara vostè era més cone-
gut per les seves aportacions en
matèria de gestió pública i economia
de la salut...
Si, això ve de la meva tesi a la Universitat
de York que tractava de com s’han de
finançar i gestionar amb eficàcia les enti-
tats sense afany de lucre. I un dels àmbits

Així, doncs, el doctor López va estudiar
Econòmiques i Dret a la Universitat de
Barcelona, va fer un servei militar de
vint mesos a causa de la seva resistèn-
cia física i mental al noble exercici d’en-
filar-se a la corda, va doctorar-se a la
Universitat britànica de York i ha estat
professor de les Universitats de Barce-
lona i visiting scholar de la d’Stanford,
on va tenir de professor al premi Nobel
Joseph E. Stiglitz, abans de ser degà de
la Facultat d’Econòmiques de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, de fer un munt
de coses més i de ser nomenat conseller
del Banc d’Espanya.



que de la bona o mala gestió que en faci
el sector públic depèn el 50% de l’èxit o
el fracàs de l’economia d’un país. Per
tant, el progrés econòmic i social depèn
tant de la mà invisible del senyor Adam
Smith, com de la mà visible de les insti-
tucions públiques. Moltes vegades el
pressupost d’un hospital és més decisiu
que el pressupost d’una conselleria vin-
culada a sectors productius.

Vol dir que no exagera?
No senyor, gens ni mica. De cara a l’e-
quilibri econòmic de la Generalitat, és
més decisiu, posem per cas, el pressupost
de l’Hospital de la Vall d’Hebron, que,
amb tots els respectes, el del Departa-
ment d’Agricultura. Un desviament del
10% del pressupost d’aquell hospital pot
suposar un forat de 2000 milions de les
antigues pessetes. I això val tant per la
sanitat com per l’educació pública, que és
l’altre gran pilar de l’estat del benestar, tal
i com el coneixem avui dia.

I com s’hauria de fer?
Millorant el coneixement i les capacitats
tècniques dels seus gestors. Jo, franca-
ment, hi veig pocs economistes al món
de la sanitat i de l’educació. Hi veig molts
sociòlegs, i juristes i politòlegs, més que
no economistes. 

On és el problema?
El problema és que ens hem trobat amb
la llosa. Mentre continuem demanant més
finançament per a la sanitat i l’ensenya-
ment, sense millorar els processos de des-
pesa, no podrem evitar un augment de la
pressió fiscal, ja sia directa o indirecta, és
a dir, fent dèficit i endeutament que, per
cert, és la menys solidària de les solu-
cions, i amb la seva corresponent pèrdua
de competitivitat. 

Si, però, que hem d’entendre com a
“llosa”?
La llosa és que som davant d’un sector
enrocat, on la inèrcia administrativa i la
força desmesurada d’uns sindicats que
encara no han evolucionat prou, no ens
permet sortir de la path dependence, de
la dependència del solc, que no ens deixa
avançar en el sentit correcte de l’eficièn-
cia i l’estalvi.

A què es refereix, al món de la sanitat
o a tot el sector públic?
El problema del pressupost públic és que
està pressionat per nous reptes socials: la
immigració, la dependència, la necessitat
d’una política d’habitatge més dirigida als
joves, més infraestructures d’educació i
recerca. I aquesta pressió, resolta a la
manera burocràtica de sempre, es conver-
teix en més funcionaris i més impostos,
generalment indirectes, que no són cap
exemple de progessivitat fiscal. Li posaré

l’exemple de la dependència, que és un
fenomen relativament nou, vinculat als
avenços de la medecina i a l’allargament
de l’esperança de vida als països del nos-
tre entorn. L’estat ha de fer-hi una presta-
ció, que pot ser monetària o en espècie.
Triïn una.

En espècie
Si la fa en espècie, que és el que volen
molts col·lectius professionals, com ara
infermeres, assistents socials, gerontòlegs,
etc., de cara a obtenir més i millors llocs
de treball per a ells, no farem altra cosa
que anar creant més i més estructures,
generadores de burocràcia, d’inèrcies i de
despesa pública. Contràriament, si la fem
monetària, potser ajudem a crear una
oferta més competitiva, que haurem de
controlar òbviament amb instruments
públics però que, en principi, podem
concertar al sector privat i no lucratiu.
També podem fer un sistema mixt, a elec-
ció de l’usuari, en què convisquin amb-
dós tipus de dispositius assistencials, però
en qualsevol cas el que haurem de fer és
millorar la gestió i controlar la despesa,
que són dues coses que van lligades.
El problema d’algunes prestacions és que
acaben creant una mena de mercat negre,
com la dels bons d’aliments dels Estats
Units, no li sembla?
La solució és que vals, bons i cupons no
siguin transferibles.

Però als Estats Units ho són
Però no ho haurien de ser si volem
garantir l’objectiu social de la prestació.
Naturalment que cal tenir una política
social o de reinserció mínims que facin
de xarxa de seguretat per a la gent que
ho necessiti. Però no sempre és millor
fer-ho en espècie que amb diners. L’Sit-
glitz ho ha desenvolupat als seus textos
molt bé. Tenint com tinc l’oportunitat
d’adaptar els supòsits relatius als Estats
Units, en els seus manuals de microeco-
nomia i sector públic, amb exemples
espanyols, donada la confiança que em
fa i l’amistat que em té, ja em preocupo
jo de destacar-ho convenientment.

Vol dir que no hauríem de dir que és
millor tenir un estat del benestar que
no tenir-ne?
Sens dubte. Dit això, però, no ens hem
de confondre amb la idea de quanta més
despesa social, millor. Tant de bo no cal-
gués la despesa social, del subsidi d’atur,
forçar l’estalvi de pensions, obligar a
determinades assegurances... ja que l’as-
signació inicial del mercat és prou satis-
factòria (sense atur, miopia sobre el
futur, amb salaris d’entrada poc desi-
guals...). Si el que vol dir és que la situa-
ció a Europa és millor que als Estats
Units on no hi ha un estat del benestar,
almenys com el coneixem nosaltres, té

raó. Però pensi que si nosaltres, els
europeus, el tenim, és gràcies que hi ha
dos grans capítols de despesa pública, la
innovació i la defensa, que els hem
externalitzat. Els Estats Units són el nos-
tre Big Brother, que ens evita haver de
dedicar recursos a algunes d’aquelles
partides i ens permet centrar-nos en la
nostra despesa social, que ens beneficia
a nosaltres i a ningú més.

Potser ja els hi va bé  
És clar que sí. Ho fan per que volen.
Amb alguns països occidentals consti-
tueix una mena de matrimoni de conve-
niència. Però el que és clar és que
l’antiamericanisme per la seva manca
d’estat de benestar, no ha de ser un pre-
text per tal que el nostre model s’enroqui
i deixi d’evolucionar. La responsabilitat
pública no vol dir que funcionaris hagin
de produir directament els béns i serveis
que necessita la població. Hi ha fórmules
molt més imaginatives, com són les con-
cessions, les franquícies o acreditacions,
la inversió en capital públic amb finança-
ment privat com si d’una mena de lea-
sing es tractés, la contractació externa de
serveis amb risc transferits als proveïdors
i els convenis que formen part de la pro-
ducció privada concertada, que s’han de
desenvolupar pel bé de tothom. Ep! I
s’han de controlar millor acompanyant-se
de més lliure elecció dels usuaris. Una
nova manera d’entendre la regulació
hauria de néixer i el reglamentisme de la
burocràcia tradicional hauria de
començar a morir...

I no passarà que acabarem duplicant
els serveis, com en el cas de les
mútues?
No, de fet, la nostra assistència sanitària
pública és de notable qualitat. El que
passa és que les mútues donen un millor
servei hoteler. I jo no hi veig cap pro-
blema que el que s’ho vulgui pagar a
banda, s’ho pagui, sempre i quan hi hagi
la garantia d’una assistència mèdica
satisfactòria donada la seva efectivitat,
per a tothom. Igual com passa amb els
medicaments. De genèrics o productes
bioequivalents tothom n’ha de poder
accedir. I el que vulgui marques, que se
les compri amb els seus diners. Aquesta
és una forma de copagament evitable.
L’efectivitat terapèutica és idèntica, i
sembla just que els impostos solidaris es
concentrin en aquests i no en les mar-
ques de fantasia. Mirat d’aquesta mane-
ra, és a dir, allò efectiu resta sota
regulació i finançament públic, i l’utilita-
risme sota tutela pública es finança pri-
vadament, crec que en la gestió pública
podem encara fer bastant camí.

Toni Rodriguez Pujol
Periodista
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LEY GENERAL TRIBUTARIA

REAL DECRETO 161/2005, DE 11 DE FEBRERO 
(BOE 12-02-2005) [REF. CISS LE103556]
Se modifica el Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre, por el
que se establece el procedimiento de aplicación de las directivas de
la Comunidad Europea sobre intercambio de información tributaria.

RESOLUCIÓN DE 7 DE FEBRERO DE 2005 
(BOE 08-02-2005) [REF. CISS LE103545]
Se aprueban las directrices generales del Plan General de Con-
trol Tributario de 2005.

IRPF

ORDEN EHA/207/2005, DE 2 DE FEBRERO 
(BOE 09-02-2005) [REF. CISS LE103548]
Se aprueban el modelo 104, de solicitud de devolución o de
borrado de declaración y el modelo 105, de comunicación de
datos adicionales, por el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, ejercicio 2004, que podrán utilizar los contribu-
yentes no obligados a declarar por dicho impuesto que
soliciten la correspondiente devolución, así como los contribu-
yentes obligados a declarar que soliciten la remisión del borra-
dor de declaración, y se determinan el lugar, plazo y forma de
presentación de los mismos, así como las condiciones para su
presentación por medios telemáticos o telefónicos.

RESOLUCIÓN DE 7 DE FEBRERO DE 2005 
(BOE 18-02-2005) [REF. CISS LE103589]
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte,
lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de
aplicación durante 2005, el sistema para valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

ORDEN EHA/583/2005, DE 9 DE MARZO 
(BOE 14-03-2005) [REF. CISS LE103645]
Se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio,
ejercicio 2004, se establece el procedimiento de remisión del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y las condiciones para su confirmación o suscripción,
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mis-
mos, así como las condiciones generales y el procedimiento para
su presentación por medios telemáticos o telefónicos.
• Otras materias afectadas: Patrimonio

SOCIEDADES

REAL DECRETO-LEY 3/2005, DE 18 DE FEBRERO 
(BOE 19-02-2005) [REF. CISS LE103600]
Se adoptan medidas en relación con la prestación de servicios
portuarios básicos y se amplía el plazo para la transformación
de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupa-
ciones portuarias de interés económico.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

ORDEN EHA/408/2005, DE 18 DE FEBRERO 
(BOE 25-02-2005) [REF. CISS LE103601]
Se modifica la Orden HAC/2324/2003, de 31 de julio, por la que
se establecen normas detalladas para la aplicación de las dispo-
siciones referentes a asistencia mutua en materia de recaudación.

PATRIMONIO

ORDEN EHA/223/2005, DE 2 DE FEBRERO 
(BOE 10-02-2005) [REF. CISS LE103550]
Se aprueba la relación de valores negociados en mercados
organizados, con su valor de negociación media correspon-
diente al cuarto trimestre de 2004, a efectos del Impuesto
sobre el Patrimonio del año 2004.

IMPUESTOS ESPECIALES

ORDEN EHA/226/2005, DE 3 DE FEBRERO 
(BOE 11-02-2005) [REF. CISS LE103552]
Se modifica la Orden de 4 de marzo de 1998, por la que se
modificaban las Órdenes de 8 de abril de 1997 y de 12 de julio
de 1993, que establecieron diversas normas de gestión en rela-
ción con los impuestos especiales de fabricación, actualizando
las claves de actividad del impuesto sobre hidrocarburos.

INSPECCIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 3 DE FEBRERO DE 2005 
(BOE 11-02-2005) [REF. CISS LE103553]
Dirección General de la AEAT
Se aprueba el modelo de acta con acuerdo, de la Inspección
de Hacienda del Estado.

Noticias al dia
Inminente puesta en marcha de las nuevas medidas de
prevención del fraude fiscal

Durante el mes de febrero entrarán en vigor las directrices del
Plan de Control Tributario para 2005 en el que se recogerán
las nuevas medidas operativas y organizativas contenidas en el
Plan de Prevención del Fraude Fiscal, comentadas en fechas
anteriores.
Con la puesta en marcha del Plan de Prevención del Fraude
Fiscal se cambia la orientación de las actuaciones inspectoras
hacia la investigación y el descubrimiento de las rentas no
declaradas. Se harán más actuaciones de control y más próxi-
mas al momento del hecho imponible y se reforzarán las
medidas para asegurar el cobro de la deuda descubierta. 

Proyecto de Ley de reformas en materia tributaria para
el impulso de la productividad

Con el objetivo enfocado en el crecimiento sostenible de la
economía y la mejora del empleo, el Gobierno ha desarrolla-
do un proyecto de ley de reformas de naturaleza administrati-
va para el impulso de la productividad, y acompañando a éste,
un segundo proyecto normativo mediante el que se estable-
cen las medidas fiscales necesarias para garantizar los fines
perseguidos.

En la web del Col·legi, en el apartado de la Comissió
d’Assessors Fiscals encontrareis una síntesis de las
novedades previstas en las distintas categorías tribu-
tárias afectadas por la futura norma.

Nuevas disposiciones



La immigració és sense dubte el fenomen social d'aquest inici de segle XXI
El nostre país s'ha convertit en un important receptor d’immigració,
condicionant de manera directe l'entorn professional i econòmic. Als
efectes de poder ordenar aquest fenomen, al mes de gener de l'any
2000 es va publicar l'anomenada Llei d'estrangeria, que ha estat
desenvolupada per diverses disposicions posteriors i objecte d’un
ampli debat social.
En les darreres setmanes, la regularització de treballadors immigrants
ha tornat a la primera plana de l'actualitat jurídica pel procés extraor-
dinari de regularització obert pel Govern i que finalitza el proper dia 7
de maig de 2005.
El procés permetrà als treballadors immigrants que es troben al país en
situació irregular, obtenir el permís de residència i treball, sempre que
acreditin residir a Espanya des d’abans del 8 d'agost de 2004. Tanma-
teix, es facilita als treballadors l’obtenció del padró municipal, que és
sovint el tràmit més difícil d’acreditar.
En el present article, exposarem els trets fonamentals que han de conèi-
xer treballador i empresari per a la contractació de professionals estran-
gers, centrant l'atenció en les darreres interpretacions de la norma
realitzades pel Ministeri de l'Interior, que deixen a mans dels ajuntaments
importants elements de decisió.

PROCÉS DE REGULARITZACIÓ PREVIST A LA LLEI 4/2000
La Llei d’estrangeria, segons la seva redacció de l’any 2000, preveu
que es podrà obtenir l’autorització inicial de residència i treball, quan
s’acompleixin els requisits següents:
– Que el treballador figuri empadronat en un ajuntament espanyol

almenys amb sis mesos d'anterioritat a l'entrada en vigor del Regla-
ment de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, i es trobi a Espanya en
el moment de realitzar la sol·licitud.

– Que l'empresari o llogador hagi signat amb el treballador un contracte de
treball els efectes del qual estaran condicionats a l'entrada en vigor de
l'autorització de residència i treball sol·licitada.
En el contracte de treball, l'empresari s’ha de comprometre, amb inde-
pendència de la modalitat contractual i el tipus de contracte utilitzat, al
manteniment de la prestació laboral per un període mínim de sis mesos,
llevat del sector agrari, en el qual el període mínim serà de tres mesos.
Quan els contractes de treball siguin a temps parcial, el període de pres-
tació laboral s'incrementarà proporcionalment a la reducció sobre la jor-
nada ordinària pactada a l'esmentat contracte, en els termes que
estableixi el Ministeri de Treball i Afers Socials.

– Que es compleixin els requisits contemplats a l'article 50 del Regla-
ment de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i lliber-
tats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, per a
l'atorgament d'una autorització per treballar, a excepció d'allò dis-
posat en els paràgrafs a), b) i g).

– Amb subjecció als requisits establerts en els paràgrafs a) i c) de l'a-
partat anterior, i en idèntic termini a l'establert en aquest, poden
sol·licitar igualment la concessió d'una autorització inicial de residèn-
cia i treball els estrangers que pretenguin desenvolupar la seva acti-
vitat en l'àmbit del servei de la llar familiar, treballant parcialment i de
manera simultània per a més d'un titular de la llar familiar. 
Per a això hauran d'acreditar que reuneixen els requisits previstos
per la legislació aplicable als efectes de l'alta en el corresponent
règim de Seguretat Social com a treballadors de la llar discontinus i
que realitzaran un número d'hores de treball setmanals no inferior
a 30, en el còmput global. 

L'autoritat competent, en vista de la documentació presentada,
resoldrà de forma motivada i notificarà a l'empresari o llogater, en els
casos de l'apartat 1, i al propi treballador estranger, en els casos de
l'apartat 2, la resolució sobre l'autorització de residència i treball sol·lici-
tada. Quan la resolució sigui favorable, l'autorització concedida estarà
condicionada que, en el termini d'un mes a comptar des de la notifica-
ció, es produeixi l'afiliació i/o alta del treballador en la Seguretat Social.
Complerta la condició d'afiliació i/o alta, l'autorització començarà el
seu període de vigència, que serà d'un any. Transcorregut el termini
d'un mes a comptar des de la notificació de l'autorització sense que
s'hagi complert la condició assenyalada, l'autorització quedarà sense
efecte. En aquest cas, es requerirà a l'empresari o llogater en els casos
de l'apartat 1, i al propi treballador estranger, en els casos de l'apar-
tat 2, perquè indiqui les raons per les quals no s'ha iniciat la relació
laboral, amb l'advertiment que, si no n'al·legués cap o si les raons
adduïdes es considerin insuficients, podran denegar-se ulteriors
sol·licituds d'autorització que presenti.
Durant el mes immediatament posterior a l'entrada en vigor de l'auto-
rització, l'estranger haurà de sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger,
que expedirà el termini de validesa de l'autorització.

La concessió de l'autorització determinarà l'arxiu dels expedients d'expul-
sió pendents de resolució, així com la revocació d'ofici de les ordres d'ex-
pulsió que hagin recaigut sobre l'estranger titular de l'autorització, quan
l'expedient o l'ordre d'expulsió corresponent estigui basat en les causes
previstes a l'article 53. a) i b) de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener,
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
Als efectes necessaris es transcriu seguidament el previst en els apar-
tats a) i b) de l’article 53, on es detallen les infraccions greus.

Artículo 53. Infracciones graves
Son infracciones graves:
a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber

obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de resi-
dencia o tener caducada más de tres meses la mencionada auto-
rización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la
renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente.

b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización
de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuan-
do no cuente con autorización de residencia válida.

PROCÉS EXTRAORDINARI DE REGULARITZACIÓ
Amb caràcter general es preveu que els treballadors estrangers en
situació irregular que pretenguin acollir-se a tal mesura, hauran de
reunir els requisits previstos a la Llei de 4/2000, d’11 de gener, i són
els descrits anteriorment.
No obstant, el Govern espanyol conscient que aquesta mesura podria
afectar a prop d’1 milió de treballadors que es troben a Espanya en
situació irregular, està posant els mitjans per flexibilitzar la norma
sense modificar el seu text.
Les novetats més destacades són “l’empadronament per omissió” i la
seva aplicació amb efectes retroactius a totes aquelles persones que
puguin acreditar la seva residència amb anterioritat al 8 d’agost de 2004.
“L’empadronament per omissió” és una fórmula consensuada pel Minis-
teri de Treball i els agents socials consistent en la possibilitat d’acreditar
la residència per mitjans diferents al padró municipal, com poden ser:
cartilles de sanitat, sol·licituds d'escolarització i d'empadronament ante-
riors i tràmits en el Ministeri d'Interior o a altres organismes oficials.
Amb aquests certificats, l'estranger podrà sol·licitar “l'empadrona-
ment per omissió", quan manqui el certificat d'empadronament,
requisit imprescindible exigit pel reglament d'estrangeria.
Correspondrà únicament a l’Ajuntament decidir si queda acreditada la
residència del treballador, deixant una porta oberta a la diferència de
criteris que poden donar-se entre uns i altres consistoris.
Amb certa freqüència els treballadors immigrants no han accedit al
padró municipal per ser una font accessible a la policia. D’aquesta mane-
ra s’ofereix una oportunitat addicional de regularitzar la seva situació.
Els efectes retroactius suposen que podran accedir en aquest procés
extraordinari totes aquelles persones que acreditin residir a Espanya,
amb anterioritat al 8 d’agost de 2004.
En conseqüència, el període extraordinari amplia el termini que ator-
ga la Llei d’estrangeria per a la regularització dels treballadors que es
troben en situació irregular, alhora que i d’una manera pràctica sua-
vitza els requisits per acreditar la seva residència.

CONCLUSIÓ
En funció de l’exposat veiem que el Govern atorga una àmplia lliber-
tat als ajuntaments per establir quins són els documents que acredi-
ten -o no- que un treballador ha residit a Espanya abans del dia 8
d’agost de 2004.
Aquesta mesura ha estat comunicada per la presidenta del Consell
d’Empadronament, la senyora Carmen Alcaide, amb una circular diri-
gida a cada ajuntament. Segons la circular remesa, quan l'estranger
no estigui inscrit en el padró se li podrà donar d'alta, mitjançant reso-
lució expressa i motivada de l'alcalde, en la qual acrediti la seva
residència continuada.
“L’empadronament per omissió” es presenta com una mesura pràcti-
ca però que pot donar lloc a certa arbitrarietat. És possible garantir
que tots els treballadors immigrants obtindran un tracte igualitari de
l’Administració, si els requisits no són els mateixos?
Diverses associacions i organitzacions no governamentals ja han expres-
sat la necessitat d’ampliar el termini, per poder tractar aquests assump-
tes amb propietat. En el moment que s’escriuen aquestes línies, la
garantia dels drets constitucionals, sembla més fràgil que mai i aquest
nou procés sembla que confirma el que es desprèn de la normativa
anterior: que la immigració és un problema de solucions imperfectes.

Enric Fort
Millet Guillén Bécares, SL
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L’estat de fluxos de tresoreria
Amb la incorporació de les Normes Internacionals de Comptabilitat
(NIC) a la regulació comptable europea, s’incorpora un nou estat
financer que és l’estat de fluxos de tresoreria (EFT). Segons el model
recollit per les NIC, l’EFT forma part, juntament amb el Balanç de
Situació, el Compte de Resultats i l’Estat de Canvis en el patrimoni
net, del conjunt d’estats financers principals que integren la infor-
mació financera de l’empresa. Com a document no principal tin-
dríem les Notes als estats financers amb tota aquella informació no
inclosa o no suficientment detallada en els estats anteriors. 
L’objectiu de l’EFT consisteix a informar sobre la capacitat que té
l’empresa de generar liquidesa a partir de la seva activitat. Per
assolir aquest objectiu, analitza quina ha estat la variació de la tre-
soreria i d’altres mitjans líquids en un període determinat i quines
han estat les causes d’aquesta variació. El concepte d’altres mit-
jans líquids es refereix a inversions a un termini molt curt (tres
mesos o menys) que normalment es mantenen amb la finalitat de
complir amb els compromisos de pagament a curt termini. 
Els moviments de la tresoreria es presentaran dividits en tres grups
en funció de quin ha estat el tipus d’activitat que ha provocat
aquesta variació. Així, s’estableixen tres categories d’activitats:
– Activitats ordinàries:

Són les que produeixen els ingressos principals de l’empresa i
altres activitats que no són d’inversió ni finançament. Per exem-
ple el cobrament per vendes, els pagaments a proveïdors, per-
sonal, assegurances i impostos o el descompte bancari.

– Activitats d’inversió:
Són les adquisicions i vendes d’actius immobilitzats. Per
exemple pagaments i cobraments per adquisició o venda
d’actius fixos, pagaments per préstecs atorgats o cobra-
ments per crèdits reemborsats i en general moviments rela-
cionats amb les inversions a llarg termini de l’empresa.

– Activitats de finançament:
Són les activitats que produeixen canvis en el volum i com-
posició dels fons propis i l’endeutament de l’empresa.
Alguns exemples els podríem trobar a les aportacions dels
accionistes o pagament de deutes.

Una vegada tenim els moviments classificats en les diferents
categories i procedim a elaborar l’EFT, ens trobem amb dues
possibilitats a l’hora de trobar el flux de tresoreria procedent de
les activitats ordinàries: el mètode directe i el métode indirecte.
En el mètode directe, partint de la informació de l’empresa es
troben els cobraments i pagaments que s’han fet en el perío-
de, i a partir d’aquí s’elabora el flux de tresoreria ordinari. En
canvi, en el mètode indirecte, es parteix del benefici o pèrdua
que ha tingut l’empresa en el període i s’ajusta aquesta quan-
titat per aquells moviments que estan inclosos en el resultat
però no han suposat moviments de tresoreria, fins arribar a la
diferència entre cobraments i pagaments.
Per exemple, suposem que tenim la següent informació1:

Any 2 Any 1

Actiu
Efectiu i altres mitjans líquids 145 100
Clients 300 200
Existències 150 50
Immobilitzat material a cost històric 350 300
Total actiu 945 650

Obligacions
Proveïdors 150 50
Hisenda Pública Creditora 10 0
Prèstecs a llarg termini 200 200
Total obligacions 360 250

Patrimoni net 585 400
Total obligacions i patrimoni net 945 650

Compte de pèrdues i guanys per l’any 2: Any 2

Vendes 400
Cost de les vendes (200)
Marge brut 200
Despeses d’interessos (5)
Benefici abans d’impostos 195
Impost de societat (10)
Benefici net del període 185

I volem trobar l’EFT fent servir els dos mètodes:
Si fem servir el mètode indirecte, a partir del benefici abans d’im-
postos (l’impost encara no s’ha pagat), hauríem d’ajustar les
diferències que trobem en les partides de balanç degudes, per
exemple, a vendes no cobrades (increments en saldos de clients)
o compres no pagades (increment de saldos de proveïdors):

Mètode indirecte
Flux de tresoreria de les activitat ordinàries
Benefici net abans d’impostos 195
Ajust de les partides de moviments de tresoreria no ordinaris:
- Increment de saldos de clients -100
- Increment d’existències -100
+ Increment de saldos de proveïdors 100
Flux net de caixa de les activitats ordinàries 95
Fluxos de tresoreria de les activitats d’inversió
Adquisició d’immobilitzat material -50
Flux net de tresoreria de les activitats d’inversió -50
Increment net d’efectiu i altres mitjans líquids 45
Efectiu i altres mitjans líquids equivalents, a l’inici 100
Efectiu i altres mitjans líquids equivalents, al final de l’any 145

Si féssim servir el mètode directe, partiríem de la informació
de l’empresa i trobaríem la relació de cobraments i pagaments
que ha fet l’empresa en l’exercici de manera que:

Mètode directe
Flux de tresoreria de les activitats ordinàries
Cobraments de clients 300
- Pagaments a proveïdors i personal -200
Caixa generada per les operacions 100
- Interès pagat -5
Flux net de tresoreria de les activitats ordinàries 95
Fluxos de tresoreria de les activitats d’inversió
Adquisició d’immobilitzat material -50
Flux net de tresoreria de les activitats d’inversió -50
Increment net d’efectiu i altres mitjans líquids 45
Efectiu i altres mitjans líquids equivalents, a l’inici 100
Efectiu i altres mitjans líquids equivalents, al final de l’any 145

En el cas, per exemple, dels cobraments de clients, amb unes ven-
des de 400, si afegim el saldo pendent de clients de l’any passat
(cobrat aquest any) de 200 i li restem el saldo pendent de cobra-
ment aquest any de 300, els cobraments de clients hauran estat
de 300. I el mateix pels proveïdors (tenint en compte que en el
compte de resultats no tinc la compra si no el cost de la venda).
Comprovem doncs com amb els dos mètodes arribaríem a explicar
la diferència de 45 u.m. que s’ha produït en la tresoreria en el perí-
ode analitzat. Cal afegir que tot i que els dos mètodes estan per-
mesos, la tendència a Europa és a fer servir el mètode indirecte.

Soledad Moya
Economista, professora de la UAB i membre de l’ACCID

1 Es tracta d’un exemple molt simplificat que permet comparar fàcil-
ment tots dos mètodes.
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ACTIU

B) Immobilitzat 2004 2003

II. Immobilitzacions immaterials 1.171,59 1.810,59

Aplicacions informàtiques 19.999,26 19.999,26

Amortitzacions –18.827,67 –18.188,67

III. Immobilitzacions materials 1.557.807,81 1.611.753,73

Terrenys i béns naturals 887.052,98 887.052,98

Edificis 599.514,55 599.514,55

Altres instal·lacions 156.896,43 156.896,43

Mobiliari i estris 142.364,80 155.413,49

Equips informàtics 58.601,51 58.601,51

Amortització –286.622,46 –245.725,23

IV. Immobilitzacions financeres 5.417,97 5.417,97

Cartera de valors a llarg termini 4.290,50 4.290,50

Dipòsits i fiances constituïts 
a llarg termini 1.127,47 1.127,47

Total immobilitzat 1.564.397,37 1.618.982,29

D) Actiu circulant

II. Existències 2.679,16 6.567,70

III. Deutors 90.537,49 49.164,29

Clients per vendes
i prestació de serveis 48.063,20 24.513,54

Entitats relacionades deutores 14.460,08 3.551,84

Deutors diversos 26.808,00 20.155,10

Administracions públiques 1.206,21 943,81

IV. Inversions financeres temporals 17.781,02 17.781,02

Dipòsits constituïts a curt termini 17.781,02 17.781,02

VI. Tresoreria 830.347,27 490.399,26

Total actiu circulant 941.344,94 563.912,27

Total general 2.505.742,31 2.182.894,56

PASSIU

A) Fons propis 2004 2003

I. Fons Social 1.989.225,76 1.758.316,50

VI. Pèrdues i guanys 249.704,64 230.909,26

Total fons propis 2.238.930,40 1.989.225,76

C) Provisions per riscs i despeses

II. Provisions per impostos 13.313,70 13.313,70

E) Creditors a curt termini

III. Deutes amb entitats relacionades 9.757,83 0,00

IV. Creditors comercials 164.268,80 103.098,99

V. Creditors no comercials 58.515,86 50.925,57

Administracions públiques 40.489,06 33.061,31

Remuneracions pendents de pagament 13.654,00 13.491,46

Fiances i dipòsits a curt termini 4.372,80 4.372,80

VII. Ajustaments per periodificació 20.955,72 26.330,54

Total creditors a curt termini 253.498,21 180.355,10

Total general 2.505.742,31 2.182.894,56

Balanços de situació a 31 de desembre (expressats en euros)
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DEURE

A) Despeses 2004 2003

1. Consums de mercaderies 52.031,70 46.871,89

2. Despeses de personal 435.184,91 420.312,21

a) Sous i salaris 346.596,19 333.110,80

b) Càrregues socials 88.588,72 87.201,41

3. Dotacions per amort. d’immobilitzat 54.251,70 55.078,52

4. Variació de provisions de tràfic 14.733,00 15.279,40

5. Altres despeses d’explotació 1.160.553,80 1.090.580,92

I. Superàvit d’explotació 238.767,06 232.667,65

6. Despeses financeres 1.454,73 1.317,96

II. Resultats financers positius 7.865,07 7.122,12

III. Superàvit de les activitats ordinàries 246.632,13 239.789,77

10. Pèrdues procedents de l’immobilitzat 333,22 3.623,00

12. Despeses extraordinàries 3.070,00 5.258,24

IV. Resultats extraordinaris positius 3.072,51 0,00

V. Superàvit abans d’impostos 249.704,64 230.909,26

14. Impost sobre societats 0,00 0,00

VI. Superàvit de l’exercici 249.704,64 230.909,26

HAVER

B) Ingressos 2004 2003

1. Import net de la xifra de negoci 1.955.522,17 1.860.790,59

A. Ingressos d’explotació 1.073.660,22 1.052.045,39

a) Ingressos per quotes 889.120,65 860.701,13

b) Ingressos de patrocinadors 
i col·laboradors 151.731,57 157.611,60

c) Subvencions 32.808,00 33.732,66

B. Altres ingressos d’explotació 828.180,94 719.234,53

a) REC 3.288,02 3.119,42

b) Formació 764.625,15 657.088,47

c) Serveis col·legials 24.471,93 24.715,64

d) Ingressos per activitats 35.795,84 34.311,00

C. Altres ingressos 53.681,01 89.510,67

2. Ingressos financers 9.319,80 8.440,08

7. Ingressos extraordinaris 0,04 0,73

8. Ingressos i beneficis d’altres exercicis 6.475,69 0,00

IV. Resultats extraordinaris negatius 0,00 8.880,51

Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre (expressats en euros)
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NOTA NÚM. 1

INFORMACIÓ GENERAL

a) Constitució
El Col·legi d’Economistes de Catalunya (el Col·legi) és una Corporació de Dret
Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l’acompliment
dels seus fins. Es regeix per la Llei 13/1982 de 17 de desembre de Col·legis
professionals de la Generalitat de Catalunya i pels seus Estatuts. 
El Col·legi integra les quatre representacions provincials de Catalunya.

b) Objecte social
Les seves funcions són, entre d’altres, representar els interessos generals de
la professió d’economista davant tercers, ordenar i reglamentar l’exercici de
la professió i vetllar perquè l’activitat professional ofereixi a la societat unes
garanties de qualitat i competència.
El seu domicili social és a Barcelona, a l’Avinguda Diagonal, 512, principal.

NOTA NÚM. 2

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel
Els comptes anuals han estat obtinguts dels registres comptables del Col·legi,
havent-se aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable, i
tenint en compte l’adaptació del PGC, amb la finalitat de mostrar la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Col·legi.
Donada la seva naturalesa, el Col·legi no està obligat a presentar els comptes
anuals al Registre Mercantil, segons les normes establertes pel Codi de
Comerç i la Llei de Societats Anònimes. Aquests comptes anuals estan pendents
d’aprovació de l’Assemblea General del Col·legi.

NOTA NÚM. 3

DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT

La Junta de Govern del Col·legi, proposarà a l’Assemblea Ordinària de
Col·legiats, l’aplicació del superàvit, de 249.704,64 e al Fons Social. 

NOTA NÚM. 4

NORMES DE VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya en l’elaboració dels seus comptes anuals per a l’exercici anual
tancat el 31 de desembre de 2004 han estat les següents:

a) Immobilitzat immaterial
L’immobilitzat immaterial es valora al preu d’adquisició i el constitueixen les
aplicacions informàtiques.
Els elements inclosos en l’immobilitzat immaterial s’amortitzen linealment a
un tipus del 25% anual.

b) Immobilitzat material
L’immobilitzat material es comptabilitza segons el seu cost d’adquisició. Els
costos d’ampliació, modernització o millores que representin un augment de
la productivitat, de la capacitat o eficiència, o un perllongament de la vida

útil dels béns, es capitalitzen com un major cost dels béns corresponents. Els
béns i elements retirats, tant si es produeix com a conseqüència d’un procés
de modernització com per una altra causa, es comptabilitzen donant de
baixa els saldos que presenten en els corresponents comptes d’actiu i d’a-
mortització acumulada.
Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de
la vida útil, es registren com a despesa de l’exercici.
L’amortització dels béns de l’immobilitzat material es calcula en relació a la
vida útil estimada dels diferents elements que és la següent:

Tipus d’elements

Anys

Construccions 33

Altres instal·lacions 12,5

Utillatge i mobiliari 10

Equipament informàtic 4

c) Existències
L’entitat segueix el criteri de valorar les existències d’acord amb el preu d’ad-
quisició, seguint el mètode d’últim preu de compra o reposició (que no dife-
reix significativament del mètode FIFO). Quan el valor de mercat és inferior
al preu d’adquisició es procedeix a efectuar la correcció en el valor dotant a
l’efecte la corresponent provisió.

d) Deutes
Els deutes es comptabilitzen d’acord amb el seu valor nominal, i es classifi-
quen en deutes a curt o a llarg en relació al seu venciment, que ha de ser
abans del termini d’un any comptat a partir de la data del balanç de situa-
ció, o bé en un termini superior.

e) Impost sobre Societats
El Col·legi d’Economistes està parcialment exempt de l’Impost sobre Socie-
tats. Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts durant l’exercici
de les activitats classificades com a econòmiques i els rendiments obtinguts
per la cessió o increment de patrimoni. En aquest cas la despesa per Impost
de Societats de l’exercici es calcularia en relació al resultat econòmic de les
activitats esmentades abans d’impostos, i aquesta s’incrementaria o es dis-
minuiria, segons correspongués, amb les diferències “permanents” a efectes
de determinar l’impost meritat en l’exercici. Les diferències entre l’Impost
sobre Societats a pagar i les despeses per aquest impost es registren com a
Impost sobre beneficis anticipats o diferits segons correspongui. El tipus de
gravamen aplicable a les operacions no exemptes és del 25%.

f) Ingressos i Despeses
Els ingressos i les despeses s’imputen en relació al corrent real de béns i de ser-
veis que els originen i amb independència del corrent monetari o financer que
se’n derivi. Seguint el principi de prudència valorativa, l’entitat únicament
inclou a la data de tancament de l’exercici els beneficis realitzats, mentre que
els riscos previsibles i les pèrdues, àdhuc les eventuals, es comptabilitzen tan
aviat com es coneixen.

g) Subvencions
Les subvencions d’explotació es reconeixen com un ingrés de forma correla-
tiva amb la despesa incorreguda en l’activitat subvencionada. Les subven-
cions de capital es consideren com un ingrés diferit i es traspassen a resultats
d’acord amb l’amortització econòmica dels béns de l’actiu subvencionats.
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NOTA NÚM. 5

IMMOBILITZAT IMMATERIAL

En l’exercici 2004 els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat imma-
terial han estat els següents (en euros):

Saldo Dotació Saldo
inicial final

Aplicacions informàtiques 19.999,26 –– 19.999,26

Amortització acumulada (18.188,67) (639,00) (18.827,67)

Valor net comptable 1.810,59 (639,00) 1.171,59

A 31 de desembre de 2004 existeixen béns totalment amortitzats que enca-
ra estan en condicions d’ús, per un import de 17.443,18 e.

NOTA NÚM. 6

IMMOBILITZAT MATERIAL

En l’exercici 2004, els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat mate-
rial han estat els següents (en euros):

Saldo Entrades/ Baixes Saldo
Cost inicial dotacions final

Terrenys 
i béns naturals 887.052,98 –– –– 887.052,98

Edificis 599.514,55 –– –– 599.514,55

Altres instal·lacions 156.896,43 –– –– 156.896,43

Mobiliari i estris 155.413,49 –– (13.048,69) 142.364,80

Equips informàtics 58.601,51 –– –– 58.601,51

Total cost 1.857.478,96 0,00 (13.048,69) 1.844.430,27

Amortització acumulada

Edificis 54.326,11 17.585,88 –– 71.911,99

Altres instal·lacions 63,633,62 12.114,46 –– 75.748,08

Mobiliari i estris 93.448,97 12.180,19 (12.715,47) 92.913,69

Equips informàtics 34.316,53 11.732,17 –– 46.048,70

Total amortizació
acumulada 245.725,23 53.612,70 (12.715,47) 286.622,46

Valor net 
comptable 1.611.753,73 (53.612,70) (333,22) 1.557.807,81

A 31 de desembre de 2004 existeixen béns totalment amortitzats que enca-
ra estan en condicions d’ús, per un import de 43.509,38 e. 

NOTA NÚM.7

IMMOBILITZAT FINANCER

L’Entitat no posseeix ni directament ni indirectament capitals d’altres socie-
tats, superiors al 3%, que cotitzin a Borsa, ni superiors al 20% de Societats
que no cotitzin en mercats organitzats.

La composició d’aquest epígraf del balanç de situació és la que s’exposa tot
seguit (en euros):

Saldo Altes Saldo
inicial final

Inversions financeres a llarg termini 4.290,50 –– 4.290,50

Fiances constituïdes a llarg termini 1.127,47 –– 1.127,47

Total 5.417,97 –– 5.417,97

NOTA NÚM. 8

DEUTORS

Entitats relacionades deutores
El saldo a cobrar de 14.460,08e correspon íntegrament a l’import a cobrar
del REA.
Deutors diversos
El saldo d’aquest compte es composa de (en euros):

Import

Deutors per subvencions d’organismes públics 16.808,10

Altres 10.000,00

Total 26.808,00

NOTA NÚM. 9

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS

Aquest epígraf del balanç de situació inclou 14.779,00e que estan cedits en
garantia d’un litigi provisionat dins de “Provisions per impostos”.

NOTA NÚM. 10

FONS SOCIAL

El saldo d’aquest compte recull el superàvit net generat pel Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya des del seu inici.

NOTA NÚM. 11

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El Col·legi té oberts a inspecció tots els impostos que li són aplicables durant el
període legal no prescrit, és a dir, pels quatre darrers exercicis. En opinió de la Junta
de Govern s’estima que no poden esdevenir passius contingents de significació.
Els saldos amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2004 són
els següents (en euros):

Deutors Creditors

IVA (4t trimestre) –– 4.090,13

Impost societats 1.206,21 ––

IRPF (4t trimestre) –– 27.542,69

Seguretat social –– 8.856,24

Total 1.206,21 40.489,06
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NOTA NÚM. 12

INGRESSOS DE PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Les quantitats rebudes de patrocinadors i col·laboradors amb objecte de
contribuir a la realització de les finalitats de l’activitat pròpia del Col·legi
ascendeixen a 151.731,57 e.

NOTA NÚM. 13

SUBVENCIONS 

Les subvencions a l’explotació meritades durant l’exercici 2004, aplicades a
finançar l’activitat pròpia del col·legi, han estat concedides pels següents
organismes públics (en euros):

Import

Diputació 6.000,00

Generalitat 12.000,00

Servei Català de la Salut 4.808,00

Ajuntament de Barcelona 10.000,00

Total 32.808,00

NOTA NÚM. 14

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ

El saldo d’altres despeses d’explotació a 31 de desembre de 2004, és el
següent (en euros):

Import

Assignacions i òrgans corporatius 40.573,65

Lloguers 50.120,20

Reparacions i conservació 70.696,00

Serveis professionals 413.577,83

Comunicacions 167.331,30

Impressió i disseny 196.313,32

Actes de clausura i reunions 65.869,18

Publicitat, promoció i atencions 66.563,63

Subministraments 26.181,41

Altres serveis 55.348,35

Tributs 7.978,84

Total 1.160.553,80

NOTA NÚM. 15

ALTRA INFORMACIÓ

Càrregues socials
Corresponen en la seva totalitat a les quotes de la Seguretat Social a càrrec
de l’entitat.
Operacions relacionades amb entitats relacionades
Els ingressos i les despeses amb entitats relacionades durant l’exercici han
estat de 34.599,45 i 40.573.65 e, respectivament.

Nombre d’empleats
A 31 de desembre de 2004, la plantilla mitjana era de 17 persones, distribuï-
des de la manera següent:

Número

Gerent 1

Tècnics 4

Administració 12

Total 17

Codi de conducta
El dia 17 de febrer de 2004, la Junta de Govern del Col·legi va decidir implan-
tar el codi de conducta de les entitats sense ànim de lucre establert en la Reso-
lució de 19 de desembre de 2003 del Consell de Govern del Banc d’Espanya. 

Retribucions de la Junta i als auditors
Els imports meritats per la realització de l´auditoria d´aquests comptes
anuals i per altres serveis són de 4.334,40 i 309,60 e, respectivament.
Els membres de la Junta de Govern del Col·legi no reben cap tipus de retri-
bució com a conseqüència del desenvolupament del seu càrrec.

NOTA NÚM. 16

FETS POSTERIORS

En data 26 de gener de 2005, el Col·legi ha liquidat l’import de 13.313,70 e,
que està provisionat dins de “Provisions per impostos”, en base a la notifi-
cació rebuda del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya
desestimant el recurs que s’havia interposat.

NOTA NÚM. 17

QUADRE DE FINANÇAMENT (en euros)

2004 2003
Variació del
capital circulant

Augments Disminucions Augments Disminucions

Existències 3.888,54 2.873,16

Deutors 41.373,20 146.890,15

Creditors 73.143,11 138.734,81

Inv. financeres 1.800,00

Tresoreria 339.948,01 292.547,20

Total 381.321,21 77.031,65 433.082,01 149.763,31

Augment del capital 
circulant 304.289,56 283.318,70

Correcció al resultat comptable 2004 2003

Superàvit de l’exercici 249.704,64 230.909,26

Dotació a les amortitzacions 54.251,70 55.078,52

Pèrdues procedents de l’immob. material 333,22 3.623,00

Recursos procedents de les operacions 304.289,56 289.610,78
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Aplicacions 2004 2003 Origens 2004 2003

Adquisicions d’immobilitzat Recursos procedents de les operacions 304.289,56 289.610,78
b) Material 0,00 5.967,24
c) Financer 0,00 324,84

Total 0,00 6.292,08 Total 304.289,56 289.610,78

Excés d’orígens sobre aplicacions Excés d’aplicacions sobre orígens
(Augment capital circulant) 304.289,56 283.318,70 (Reducció capital circulant)
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NOTA NÚM. 18

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (EN EUROS)
PRESSUPOST AGREGAT PRESSUPOST ORDINARI

Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat

Pàg. 28

DESPESES:
60 Compres:

600 Compres de material 52.031,70 44.659,00 619,04 0,00
609 "Rappels" per compres 0,00 0,00 0,00 0,00

Total compres de material 52.031,70 44.659,00 619,04 0,00
62 Serveis exteriors:

620 Assignacions òrgans corporatius 40.573,65 50.389,92 40.573,65 50.389,92
621 Lloguers 50.120,20 45.160,00 1.913,43 0,00
622 Reparacions i conservació 70.696,09 63.114,00 44.020,98 43.014,00
623 Serveis professionals 413.577,83 332.651,89 89.297,95 92.778,50
624 Comunicacions 167.331,30 159.038,62 50.005,20 52.367,00
625 Impressió i disseny 196.313,32 175.128,87 63.101,06 58.333,87
626 Reunions i actes especials 65.869,18 76.772,88 23.911,34 16.918,93
627 Publicitat, promoció i atencions 66.563,63 72.417,00 34.969,58 43.945,00
628 Subministraments 26.181,41 31.245,00 17.500,64 21.110,00
629 Altres serveis 55.348,35 63.729,00 26.116,10 44.515,00

Total serveis exteriors 1.152.574,96 1.069.647,18 391.409,93 423.372,22
63 Tributs:

630 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00
631 Altres tributs 6.249,56 8.406,09 3.320,73 6.486,09
634 Ajustaments negatius imposició indirecta 1.729,28 0,00 1.729,28 0,00

Total tributs 7.978,84 8.406,09 5.050,01 6.486,09
64 Despeses de personal:

640 Sous i salaris 346.596,19 357.783,50 176.547,44 182.853,25
641 Indemnitzacions 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Seguretat social a càrrec empresa 88.588,72 103.757,21 44.782,90 53.027,44

Total despeses al personal 435.184,91 461.540,71 221.330,34 235.880,69
65 Altres despeses de gestió

650 Pèrdues crèdits comercials incobrables 14.733,00 20.500,00 14.733,00 20.500,00
Total altres despeses de gestió 14.733,00 20.500,00 14.733,00 20.500,00

66 Despeses financeres:
662 Interessos de prèstecs 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Diferències negatives de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00
669 Altres despeses financeres 1.454,73 1.000,00 1.310,34 1.000,00

Total despeses financeres 1.454,73 1.000,00 1.310,34 1.000,00
67 Pèrdues i despeses excepcionals:

671 Pèrdues procedents immobilitzat 333,22 0,00 333,22 0,00
678 Despeses extraordinàries 3.070,00 3.606,00 860,00 0,00
679 Despeses exercicis anteriors 0,00 3.005,00 0,00 3.005,00

Total pèrdues i despeses excepcionals 3.403,22 6.611,00 1.193,22 3.005,00
68 Dotacions amortitzacions:

681 Amortització immobilitzat immaterial 639,00 0,00 639,00 0,00
682 Amortització immobilitzat material 53.612,70 57.275,00 51.755,70 54.623,00

Total dotacions amortitzacions 54.251,70 57.275,00 52.394,70 54.623,00
69 Dotacions a les provisions:

693 Dotació provisió existències 0,00 0,00 0,00 0,00
694 Dotació provisió insolvències 0,00 202,00 0,00 0,00

Total dotacions a les provisions 0,00 202,00 0,00 0,00
Total despeses 1.721.613,06 1.669.840,98 688.040,58 744.867,00

INGRESSOS:
70 Ingressos d'explotació:

700 Quotes col·legials 854.521,20 836.848,00 854.521,20 836.848,00
701 Quotes REA & REAF 34.599,45 27.348,56 2.566,70 0,00
702 Ingressos REC 3.288,02 2.590,00 0,00 0,00
703 Ingressos formació 764.625,15 544.769,00 0,00 0,00
704 Ingressos per serveis col·legials i vendes 24.471,93 20.800,00 300,00 0,00
705 Ingressos per activitats 35.795,84 33.153,00 0,00 0,00

Total ingressos d'explotació 1.717.301,59 1.465.508,56 857.387,90 836.848,00
74 Subvencions a l'explotació:

740 Subvencions oficials explotació 32.808,00 32.836,06 0,00 4.227,00
741 Col·laboracions ens privats 151.731,57 135.209,00 57.838,98 55.593,00
Total subvencions a l'explotació 184.539,57 168.045,06 57.838,98 59.820,00

75 Altres ingressos de gestió:
751 Ingressos per publicitat 35.759,61 31.000,00 26.759,61 31.000,00
754 Ingressos per comissions 17.921,40 6.010,00 17.921,40 6.010,00
759 Ingressos per altres serveis 0,00 0,00 0,00 0,00

Total altres ingressos de gestió 53.681,01 37.010,00 44.681,01 37.010,00
76 Ingressos financers

761 Ingressos inversions financeres 0,00 7.010,00 0,00 7.010,00
765 Descomptes pagament immediat 0,00 0,00 0,00 0,00
768 Diferències positives de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00
769 Altres ingressos financers 9.319,80 0,00 9.319,80 0,00

Total ingressos financers 9.319,80 7.010,00 9.319,80 7.010,00
77 Beneficis i ingressos extraordinaris

775 Subvencions capital traspass. resultat 0,00 0,00 0,00 0,00
778 Ingressos extraordinaris 0,04 0,00 0,00 0,00
779 Ingressos exercicis anteriors 6.475,69 0,00 6.475,69 0,00

Total beneficis i ingressos extraodinaris 6.475,73 0,00 6.475,69 0,00
79 Excessos i aplicacions de provisions

790 Per a riscos i despeses 0,00 0,00 0,00 0,00
Total excessos i aplicacions de provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ingressos 1.971.317,70 1.677.573,62 975.703,38 940.688,00
Flux de Caixa 303.956,34 65.209,64 340.057,50 250.444,00
Increment/(Disminució) del patrimoni 249.704,64 7.732,64 287.662,80 195.821,00
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0,00 0,00 42.462,95 27.170,00 211,35 300,00 8.738,36 17.189,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 42.462,95 27.170,00 211,35 300,00 8.738,36 17.189,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 21.721,88 23.777,00 0,00 0,00 26.484,89 21.383,00
0,00 0,00 23.819,23 19.500,00 2.300,09 600,00 555,79 0,00

24.755,04 19.764,21 227.338,53 152.546,50 26.863,33 28.504,00 45.322,98 39.058,68
25.939,70 9.961,00 74.162,71 54.370,00 1.246,65 5.614,26 15.977,04 36.726,36
50.370,18 35.640,00 62.518,84 56.209,00 3.100,19 5.952,00 17.223,05 18.994,00
1.780,89 2.850,20 14.320,43 9.916,50 967,27 1.202,00 24.889,25 45.885,25
4.704,08 2.103,00 7.733,70 6.000,00 0,00 601,00 19.156,27 19.768,00

0,00 0,00 7.695,44 8.710,00 851,58 1.155,00 133,75 270,00
14,00 180,00 12.530,91 12.314,00 2.285,25 5.108,00 14.402,09 1.612,00

107.563,89 70.498,41 451.841,67 343.343,00 37.614,36 48.736,26 164.145,11 183.697,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.928,83 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.928,83 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.571,00 7.906,00 75.639,75 70.241,00 45.132,00 43.483,25 41.706,00 53.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.934,00 2.292,74 19.633,83 20.369,89 11.411,00 12.610,14 10.826,99 15.457,00
9.505,00 10.198,74 95.273,58 90.610,89 56.543,00 56.093,39 52.532,99 68.757,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 138,03 0,00 0,91 0,00 5,45 0,00
0,00 0,00 138,03 0,00 0,91 0,00 5,45 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.606,00 0,00 0,00 2.210,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.606,00 0,00 0,00 2.210,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.834,08 2.652,00 0,00 0,00 22,92 0,00
0,00 0,00 1.834,08 2.652,00 0,00 0,00 22,92 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117.068,89 80.697,15 594.479,14 469.503,89 94.369,62 105.129,65 227.654,83 269.643,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.032,75 27.348,56

3.288,02 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 764.625,15 544.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 24.035,90 20.800,00 136,03 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.795,84 33.153,00

3.288,02 2.590,00 764.625,15 544.769,00 24.035,90 20.800,00 67.964,62 60.501,56

6.400,00 2.400,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 26.408,00 19.009,06
20.181,48 17.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.711,11 61.940,00

26.581,48 20.076,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 100.119,11 80.949,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.869,50 22.666,00 764.625,15 551.969,00 24.035,94 20.800,00 177.083,73 141.450,62
-87.199,39 -58.031,15 171.980,09 85.319,11 -70.333,68 -84.329,65 -50.548,18 -128.192,67
-87.199,39 -58.031,15 170.146,01 82.465,11 -70.333,68 -84.329,65 -50.571,10 -128.192,67

PRESSUPOST REVISTA PRESSUPOST FORMACIÓ PRESSUPOST SERVEIS PRESSUPOST ACTIVITATS
Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat
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L’exercici corresponent a l’any 2004 consolida la tendència iniciada en els
darrers exercicis, fonamentalment donar el màxim de serveis als nostres
col·legiats i al mateix temps cercar un superàvit econòmic que ens permeti,
a la llarga, plantejar-nos un canvi de local social a Barcelona.

L’actual local, malgrat que reuneix molts avantatges per als col·legiats, com
ara estar situat en una de les avingudes més cèntriques de Barcelona i per
tant ser de molt fàcil accés, ha esdevingut, amb el pas dels anys, insuficient
per poder encabir nous serveis col·legials.

D’altra banda, el fet que els nostres col·legiats a l’hora d’assistir a cursos,
conferències i actes prefereixen que aquests tinguin lloc en la seu del
Col·legi, enfront del lloguer de sales en altres institucions o establiments, fan
que tant la dimensió de la nostra sala d’actes com el nombre de les aules
siguin insuficients per poder donar cabuda a les demandes de formació i
reciclatge professional que demana el nostre col·lectiu. 

La Junta de Govern del Col·legi, conscient d’aquesta situació, vol aplicar el
marge positiu dels últims anys i també el benefici del present exercici econò-
mic, en la inversió, quan hi hagi una oportunitat en el mercat immobiliari,
de la compra d’una nova seu social.

Els principals trets d’aquest exercici 2004 són:
• Des de l’Aula d’Economia s’han impartit més de 110 cursos amb un total de

2.574 hores lectives i en els quals hi han participat prop de 3.000 persones.
• La millora de la nostra oferta de serveis col·legials, possibilitant que la majo-

ria es puguin concertar a través d’Internet, la qual cosa ha permès que s’ha-
gi pogut abordar l’edició d’un nou Directori col·legial (més d’un 60% dels
col·legiats han actualitzat les seves dades a través de la nostra pàgina web). 

• S’ha consolidat un any més la realització de la Jornada dels Economistes que ha
comptat amb la participació de més de 100 ponents i al voltant de 800 assistents.

• S’ha col·laborat intensament amb altres institucions i organitzacions pro-
fessionals. Una mostra d’aquesta col·laboració ha estat la creació del Tri-
bunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC), conjuntament amb els col·legis
d’Enginyers i d’Arquitectes, i l’elaboració de notes d’opinió del Fòrum d’En-
titats, integrat pels col·legis d’Arquitectes i d’Enginyers Industrials, PIMEC
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i l’Associació de Polítiques Socials
Segle XXI. La col·laboració, a través del Consejo General de Colegios de
Economistas de España, amb els òrgans especialitzats, com són el Registro
de Economistas Auditores (REA), el Registro de Economistas Asesores Fis-
cales (REAF), el Registro de Economistas Forenses (REFOR) i l’Organización
de Economistas de la Educación (OEE), ha estat constant al llarg de l’any.

• El fet d’elaborar i donar a conèixer als mitjans de comunicació una sèrie de
documents de forma periòdica, fa que la nostra presència en els diferents mit-
jans estigui perfectament planificada en el temps. Així, al llarg de l’exercici
2004 s’han presentat les tres enquestes de conjuntura, anomenades “Enques-
ta de situació econòmica” d’hivern, primavera i tardor, respectivament, en la
que han participat més de 800 col·legiats en cada una d’elles; també l’Índex
d’Expectativa Borsària dels Economistes (IEBE), índex que s’elabora mit-
jançant l’opinió de 30 experts del nostre col·lectiu i que es va fer públic 4 vega-
des al llarg de l’any; i les Notes d’opinió de la Junta de Govern sobre temes
diversos i actuals de l’economia catalana (la primera es va fer pública en el mes
d’octubre i estava relacionada amb el títol de la Jornada dels Economistes “L’e-
conomia catalana: què cal fer?”; la segona, publicada al desembre, recull la sín-
tesi de les principals conclusions de les persones que van intervenir en la
Jornada; i una última nota d’opinió per tractar la problemàtica de la desloca-
lització de les empreses, feta pública a mitjan de setembre.

• Pel que fa a les Comissions de Treball, s’han creat dos nous Grups de Tre-
ball, un que agrupa a tots els economistes que volen actuar com a Admi-
nistrador Concursal, i un altre grup sobre economia industrial. D’altra
banda, la Comissió Unió Europea s’ha consolidat com a comissió de treball
estable.

Resultats

En aquests gràfics adjunts podem observar, en primer lloc, els resultats dels
últims exercicis i l’evolució constant del marge positiu, així com el resultat
corresponent a l’exercici 2004. El fet que aquests resultats segueixen una
evolució positiva any rere any, fan que es pugui plantejar en el futur la com-
pra d’una nova seu social. 

L’evolució dels fons propis i l’increment de l’immobilitzat material indiquen
que en els últims anys els beneficis s’han destinat a la compra de les quatre
seus socials en les diferents demarcacions de Catalunya. En l’actualitat el
Col·legi ha liquidat la totalitat de crèdits hipotecaris que va assumir en el seu
moment per poder fer front a la compra d’aquests immobles.

Informe de gestió
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Al final de l’exercici de 2004 els Fons Propis del Col·legi es situen en
2.238.930 e.

En els gràfics que adjuntem a continuació podem observar les desviacions,
tant pel que fa a les despeses com als ingressos, en relació a la previsió de
principi d’any.

Aquestes desviacions, com es pot observar, són mínimes, la qual cosa
demostra que es realitza una previsió molt acurada de totes les partides,
sent la partida de subvencions la que té més desviació, a causa principal-
ment que la majoria d’aquestes subvencions no estan confirmades a l’inici
d’any i és al llarg de l’exercici, i en funció de les activitats que s’organitzen,
quan es van consolidant. 

En el cas de les desviacions de l’Aula d’Economia, són a causa que s’han
impartit tres edicions del nou curs de concursal, no previst en el pressu-
post, així com la necessitat de repetir alguns cursos programats donat el
gran nombre d’inscripcions; no obstant, les desviacions, tant en les despe-
ses com en els ingressos, han permès assolir un marge positiu més impor-
tant que el previst. 

Per contra, la Revista Econòmica de Catalunya ha celebrat aquest any la
publicació del número 50, amb la publicació d’un doble número 49-50 i
l’edició d’unes litografies; és per tot això que la despesa ha estat major que
la pressupostada. 

El Col·legi disposa d’un pressupost de gestió, estructurat en cinc importants
centres de cost, els deficitaris han estat: Revista Econòmica de Catalunya 
(-87.199 e), Serveis (-70.334 e) i Activitats (-50.571 e). En l’altre extrem hi
figuren el pressupost Ordinari (287.663 e) i l’Aula d’Economia (170.146 e),
amb superàvit suficient per cobrir els dèficits de les altres àrees i tancar 
l’exercici amb un marge positiu molt important.

El nostre col·lectiu

Aproximadament un 35% del nostre col·lectiu exerceix la professió per
compte propi o associada, mentre que l’altre 65% treballa per compte d’al-
tri; això comporta que el Col·legi organitzi tot un ventall de serveis i forma-
ció en funció de com s’exerceix la professió. Cursos d’actualització
professional molt específics, el Servei Fax Registre, el Registre de Societats,
les sessions de les Comissions de Fiscal i Auditoria, principalment, són alguns
exemples; i d’altres, com disposar d’un e-mail gratuït, gaudir de les diferents
publicacions, poder accedir al servei de consultes sobre fiscal, comptable i
auditoria, estan a disposició de tots els col·legiats.

Algunes dades col·legials:

Han sol·licitat e-mail ........................................................................................................................ 2.566   
Certificats on line ............................................................................................................................... 234 
Pòlissa de Responsabilitat Civil ............................................................................................... 188 
Certificat de signatura electrònica ..................................................................................... 48
Inscrits en el Torn d’Actuació Professional .................................................................. 286
Inscrits en el llistat d’Administradors Concursals .................................................... 139
Comissió de Comptabilitat .......................................................................................................... 1.152 
Comissió d’Economia Territorial i Urbana....................................................................... 389
Comissió d’Economia Financera.............................................................................................. 1.483
Comissió d’Assessors Fiscals ...................................................................................................... 2.322
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La Junta de Govern, conscient de la importància de dedicar esforços i pres-
supost a captar nous col·legiats, va continuar amb l’oferta de col·legiació
dissenyada l’any anterior, la qual permet als recent llicenciats beneficiar-
se de grans descomptes en la quota col·legial. D’altra banda, es va arribar
a un acord amb el Banc Sabadell perquè aquest financiés una part de la
quota d’entrada al Col·legi; 34 nous col·legiats han gaudit d’aquesta ajuda.
D’altra banda, s’ha intensificat la presència del nostre Col·legi en les dife-
rents Facultats, i s’han dissenyat tot un seguit d’activitats que permeten als
recent llicenciats i estudiants poder participar en les jornades, conferències
i cursos que s’organitzen des del Col·legi. 

Representació de la professió

El Col·legi d’Economistes s’integra a nivell estatal en el Consejo General de
Colegios de Economistas de España, conjuntament amb la resta de col·legis
d’economistes que hi ha a Espanya. 

Els diferents òrgans del Consejo, en què hi participa el nostre Col·legi són:
• Asamblea de Decanos, de la qual formen part tots els degans dels dife-

rents col·legis d’economistes.
• Pleno, integrat per representants dels diversos col·legis, en funció del

nombre de col·legiats. El Col·legi d’Economistes de Catalunya disposa de
10 representants en el Pleno.

• Comissió Permanent. El degà del Col·legi és vocal primer d’aquesta
comissió, i el Sr. Valentí Pich n’és el secretari. 

• Comissions i Grups de treball: Medi ambient, experts comptables, desen-
volupament estratègic, normes deontològiques, control pla de pensions i
valoració d’empreses.

• Òrgans Tècnics. En el si del Consejo hi ha diversos òrgans especialitzats,
que tenen per finalitat la prestació de serveis específics per a les diverses
activitats que pot desenvolupar la professió d’economista:
– Registre d’Economistes Auditors (REA). Hi ha inscrits 382 economis-

tes catalans, d’un total de 3.412 membres a Espanya. 
– Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF). D’un total de 4.365 econo-

mistes inscrits, 472 corresponen a Catalunya. El Sr. Valentí Pich és el president.
– Organització d’Economistes de l’Educació (OEE). D’un total de 1.114

membres, 88 corresponen al Col·legi d’Economistes de Catalunya. La Sra.
Montserrat Casanovas és membre del Comitè Directiu d’aquest òrgan.

– Registre d’Economistes Forenses (REFor). D’un total de 1.291 membres, hi
ha 86 membres del nostre Col·legi. El Sr. Raimon Casanellas és vicepresident
del Consell Directiu i president del Comitè de Normes i Procediments.

– Registre d’Auditors de Sistemes d’Informació (RASI). Creat l’any
2002, es dedica fonamentalment a organitzar cursos.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya participa i col·labora en diferents
organismes professionals, empresarials i econòmics, entre d’altres:
• Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Membre del

Ple i membre del Jurat dels premis a les millors memòries de l’exercici.
• Associació Barcelona Centre Financer Europeu. Membre de la Junta Directiva.
• Universitat Pompeu Fabra. Membre del Consell Social.
• Consell Interuniversitari.
• Pla Estratègic de Barcelona.
• Patronat Català Pro Europa.
• COPCA.
• CIDOB.
• Membre del Jurat dels premis d’El Periódico.
• Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.
• Mesa d’Infraestructures de Catalunya – Dpt. de Política Territorial i

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
• Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya
• Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC)
• Fòrum d’Entitats

La comunicació i les tecnologies de la informació

Durant el 2004 s’ha continuat treballant en la implantació i ús dels col·legiats
dels nous serveis on line integrats en el projecte “Un Col·legi sense papers”.
Dins d’aquests serveis caldria destacar la consolidació en l’ús per part dels
col·legiats del visat electrònic de documents de treball i el de la firma electròni-
ca, avui en dia ja necessària per molts tràmits legals davant l’Administració.
També s’ha abordat la creació i implementació de les eines necessàries per a
l’actualització del cens col·legial, que ha de permetre l’edició del Directori de
Col·legiats 2004 i l’actualització de les dades del Directori on line.

Una altra de les línies de treball ha estat tota la planificació i l’execució de
l’edició d’un butlletí electrònic que veurà la llum dins del primer trimestre de
2005. Aquest butlletí està pensat per als professionals i societats d’economis-
tes i pretendrà divulgar coneixement i informació útil per a la feina del dia a dia.
Pel que fa a la web del Col·legi, s’ha consolidat com a una eina de comunicació
amb els nostres col·legiats, amb continguts constantment actualitzats que per-
meten poder estar informats de totes les activitats que s’organitzen en el Col·legi,
així com poder subscriure qualsevol dels serveis col·legials que s’ofereixen.
Aquest fet s’ha vist recompensat en el nombre de visites, tal com queda
reflectit en el gràfic adjunt.
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SERVEIS COL·LEGIALS

Publicacions

• S’han editat els números 48 i 49-50 de la Revista Econòmica de Catalunya,
sobre “Comprendre l’habitatge: un enfocament pluridisciplinar” i “L’econo-
mia catalana. Reptes de futur”, respectivament.

• L’Informatiu de l’Economista, que s’edita bimestralment.
• L’Agenda d’Activitats, s’ha editat mensualment.
• Altres publicacions d’interès per als professionals, com ara circulars i docu-

ments tècnics

Productes financers

El conveni especial que tenim subscrit amb el Banc Sabadell permet als
col·legiats gaudir d’unes condicions especials en productes d’actiu i de passiu
(Economistes Pla de Pensions, Targeta Visa Affinity Economistes...). En l’ac-
tualitat un 52% dels col·legiats gaudeix dels avantatges d’aquest conveni.

Avantatges comercials

Aquest any hem ampliat el ventall d’empreses i entitats que ofereixen des-
comptes especials en els seus productes i serveis.

Borsa de Treball

L’any 2004 ha estat el primer any que ha funcionat correctament la nova
modalitat de Borsa de Treball integrada en una web interactiva, que permet
la total comunicació i seguiment de les ofertes tant per part dels col·legiats
com per part de les empreses usuàries del servei.

A final de 2004, i amb quasi dos anys de funcionament, l’actual Borsa de Tre-
ball del Col·legi presenta les següents estadístiques acumulades (març 2003
a desembre 2004):

Col·legiats inscrits ................................................................................................................................... 461

CV incorporats............................................................................................................................................ 445

Empreses registrades............................................................................................................................ 350

Ofertes tramitades.................................................................................................................................. 433

Formació

L’activitat de l’Aula d’Economia durant l’any 2004 ha estat marcada per
aquestes característiques fonamentals:
• El nombre d’assistents durant el 2004 ha estat de 2.983 alumnes.
• Els ingressos per formació han representat un 38,79% dels ingressos totals

del Col·legi.
• La facturació de l’Aula s’ha incrementat un 16% durant l’any 2004.
• S’ha produït un increment del 32% d’assistents a cursos de l’àrea de Fiscal.
• Les principals novetats pel que fa a activitats formatives han estat: nove-

tats en la normativa comptable espanyola; postgrau en administració con-
cursal; canviar a la gestió integrada; dinamic presentation in english. 

• Pel que fa l’activitat formativa a les diferents seus del Col·legi, cal desta-
car l’increment d’assistents a les seus de Girona, Lleida i Tarragona, que ha
estat del 37%.

Assessorament personalitzat gratuït, en temes de comptabilitat, auditoria,
fiscal, jurídic i informàtica. Les consultes a cada gabinet han estat: fiscal
(121), jurídic (139) i comptabilitat i auditoria (120).

ACTIVITATS PROFESSIONALS

Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP)
President: Antonio Argandoña
Vicepresidenta del CNEP: Mercè Rotllan

El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) és l’òrgan col·legial res-
ponsable de les tramitacions dels expedients disciplinaris. A més, té per fina-
litat l’estudi del desenvolupament de les diferents normes tècniques, ètiques
i de conducta professional de compliment obligat en les diferents vessants i
especialitats de la professió. Està format per dos representants de cadascuna
de les diverses comissions col·legials i està presidit per un col·legiat designat
per la Junta de Govern.

L’any 2004 el CNEP ha emès 14 resolucions, corresponents a escrits de
denúncia i a impugnacions d’honoraris professionals dels economistes. Pel
que fa a la normativa col·legial, s’ha treballat en el desenvolupament del
Reglament d’Empara, pendent d’aprovació per l’Assemblea de Col·legiats.

Els membres del CNEP al llarg d’aquest any van ser: M. Lluïsa Teixidor; Josep
M. Calders; Xavier Subirats; Montserrat Casanovas; Àlex Ruiz; Iñaki Gili;
Ramon Gonfau; Amadeo Ibarz; Lluís Jordi; Joaquim Lladó; Luis F. Moreno;
Joan Moseguí; Ivan Planas; Pilar Ponce; Albert Prado; Montse Pueyo; Carlos
Puig de Travy; Marta Roca; Joan Sardà; Xavier Segura; Pilar Soldevila; Marçal
Tarragó; Melcior Viloca; Ricard Viña i Carlos Vivas.

Torn d’Actuació Professional (TAP)

El Torn d’Actuació Professional (TAP) és l’òrgan del Col·legi encarregat d’a-
tendre aquelles sol·licituds que comportin la realització de treballs profes-
sionals en qualsevol de les vessants de la professió d’economista, sigui
l’origen de la petició un ens públic o privat. 

La Comissió Rectora del Torn d’Actuació Professional s’ha reunit cada dos
mesos per fer el seguiment de les designacions del Torn, així com dissenyar
noves línies de promoció i formació per als seus membres. Està presidida per
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Mercè Rotllan, per delegació del president del CNEP, i en formen part: Joan
Moseguí, per Barcelona; M. Lluïsa Teixidor, per Girona; Lluís Jordi, per Tarra-
gona; Albert Prado, per Lleida; i Joaquim Lladó, en representació de la Sec-
ció del REA a Catalunya.

En el darrer trimestre del 2003 va entrar en vigor un nou llistat, el d’Admi-
nistrador Concursal, la qual cosa ens ha obligat a refer el reglament del Torn
d’Actuació Professional (TAP), afegint-hi un nou llistat corresponent a Admi-
nistradors Concursals, que ha tingut una gran acceptació entre els profes-
sionals. S’han inscrit 139 col·legiats i els llistats s’han lliurat amb entrevistes
personals dels representants del Col·legi amb els jutges mercantils de les 4
províncies.

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

Tot col·legiat té dret a inscriure’s gratuïtament a les Comissions de Treball
que existeixen al Col·legi. D’altra part les Comissions i Grups de Treball tenen
atribuïda l’organització de conferències, actes de divulgació i activitats de
formació i reciclatge.

Economistes Auditors de Catalunya - Secció del REA a Catalunya
(382 membres)
President: Joan Amat

Es composa del Comitè Gestor de la Secció del REA i del Comitè Consul-
tiu, format per representants de tots els sectors, tant públics com privats,
del món de l’auditoria i la comptabilitat. S’han celebrat diferents sessions
informatives, a més de col·laborar en la realització del curs de postgrau
en auditoria de comptes, en col·laboració amb Les Heures-Fundació
Bosch i Gimpera, així com en cursos i seminaris de l’Aula d’Economia del
Col·legi. 

Comissió d’Economia del Medi Ambient (375 membres)
President: Joan Ràfols
Comitè de Coordinació: Marta Roca, representant del Col·legi a la Fundació
Fòrum Ambiental Ecomed i responsable del Noticiero Medioambiental; Josep
Maria Salas i Iñaki Gili.

Participa activament en el Fòrum Ambiental ECOMED i forma part del
Comitè Tècnic de la Fundació Fòrum Ambiental ECOMED. Durant l’any 2004,
a més d’organitzar periòdicament les tertúlies Cafès Mediambientals, per tal
de tractar aspectes mediambientals d’interès per als economistes, s’han
dedicat a l’elaboració d’un estudi “Contingut mínim de l’apartat econòmic de
la memòria de sostenibilitat”, que serà presentat en breu als col·legiats.
També han participat activament en el grup de treball sobre “Memòries de
sostenibilitat” del CONAMA. 

Comissió d’Economia de la Salut (367 membres)
President: Joan B. Casas 
Vicepresident: Ivan Planas
Responsable “Dijous d’Economia de la Salut”: Xavier Ruiz

Cada primer dijous de cada mes s’han celebrat les tertúlies “Dijous d’Eco-
nomia de la Salut”, en les quals s’han tractat diferents problemàtiques rela-
cionades amb l’economia de la salut a partir de l’exposició d’un
conferenciant.

Comissió de Comptabilitat (1.152 membres)
President: Oriol Amat
Vicepresident: Carlos Vivas

Està formada per: un Comitè Permanent, que s’ha encarregat al llarg de l’any
d’organitzar tot un seguit de conferències; un Grup de Treball de Comptabi-
litat Pública; i el Fòrum AECA-Col·legi d’Economistes de Catalunya, sobre
Comptabilitat de Gestió. 

A l’any 2002 es va crear l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i
Direcció), de la qual formen part tots els membres de la Comissió de Comp-
tabilitat. La Comissió ha organitzat tot un seguit d’actes conjuntament amb
l’ACCID.

Comissió d’Economia Financera (1.483 membres)
President: Anton Gasol
Vicepresident: Xavier Segura
Secretaria: Teresa Torres

Al llarg de l’any han organitzat mensualment conferències i debats sobre
temes financers.

Dins de la Comissió, però amb funcionament autònom, s’organitza el Fòrum
d’Economistes en Mercats Financers, presidit per Montserrat Casanovas,
amb la finalitat de reflexionar i debatre temes de rigorosa actualitat dins del
món financer. Aquestes trobades s’han fet en el decurs d’un dinar de treball
que té lloc a la Sala d’Actes del Col·legi. 

En l’organització del Fòrum col·laboren juntament amb el Col·legi les
següents entitats: Banc Sabadell, Borsa de Barcelona, Caixa de Catalunya,
Caixa de Sabadell, Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya, Fibanc, Hermes AVB, Instituto de Analistas Financieros,
INVERCO i MEFF. Aquest any han participat: el Sr. César Molinas, el Sr.
José F. San Román, el Sr. Josep M. Rovira, la Sra. Carme Trilla, i el Sr. Josep
Codina.

Comissió d’Assessors Fiscals (2.322 membres)
President: Àngel Segarra
Vicepresident: Josep M. Coma
Responsable sessions temàtiques: Josep Manel Cid

Aquesta Comissió és una de les més actives i més nombrosa. Com cada any
ha organitzat dues sessions temàtiques al mes, el primer i tercer dimarts.
Donada la gran assistència als seus actes, s’ha creat un sistema de reserva
de plaça per mitjà de la pàgina web.

Els representants de la Comissió, conjuntament amb representants d’altres
col·legis professionals, han mantingut diverses reunions amb l’AEAT, en les
quals l’Agència Tributària els va informar de les novetats que pensava intro-
duir i van intercanviar opinions al respecte.

Comissió d’Economia Territorial i Urbana (389 membres)
President: Joan Ràfols
Vicepresident: Jordi Fortet

Els economistes especialitzats en temes d’economia territorial i urbana es
reuneixen al llarg de l’any per tal de reflexionar i intercanviar opinions sobre
temes relacionats amb aquesta especialitat. 
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Comissió d’Ensenyament (393 membres)
Presidenta: Montserrat Casanovas
Vicepresident: Joan Sardà

La Comissió té oberta una llista de distribució dins la web del Col·legi per tal
de tractar via e-mail els temes que més afectin al col·lectiu que agrupen. La
Comissió té una presència molt activa i representativa dins l’Organización de
Economistas de la Educación del Consejo General de Colegios de Economis-
tas de España, òrgan creat per defensar els interessos dels economistes que
es dediquen a l’ensenyament.

Comissió Unió Europea (346 membres)
President: Artur Saurí
Vicepresident: Alex Ruiz del Posino
Secretari: Xavier Ferrer

Aquesta comissió, que agrupa als economistes interessats en la problemàti-
ca que comporta la Unió Europea, va organitzar diferents conferències al
llarg de l’any.

Comissió d’Economia Industrial, Innovació i Localització
President: Artur Saurí
Vicepresident: Maria Callejón (fins el maig), Joan Ramon Borrell (des de juny)
Secretari: Lluís Saurí (fins el maig), Jordi Perdiguero (des de juny)

Té per finalitat coordinar els investigadors i acadèmics en temes d’economia
industrial, per tal de donar a conèixer les seves línies d’investigació i comen-
tar-les en comissió.

Grup de Treball d’Administrador Concursal (61 membres)
President: Joaquim Lladó

Aquest grup de treball s’ha constituït en el darrer trimestre de l’any 2004, i
té per finalitat promocionar i ajudar en la formació dels economistes que
volen actuar com a administradors concursals, així com col·laborar en l’in-
tercanvi de coneixements entre els seus membres. 

Aquest grup de treball ha creat diferents àrees de treball, a les quals s’han
inscrit lliurement els economistes per tal de poder col·laborar i compartir
coneixements. En cada àrea de treball s’ha escollit un coordinador i està pre-
vist que el conjunt de coordinadors formin un Comitè de Coordinació, per
tal de fer el seguiment de les activitats de les diferents àrees. Les àrees de
treball definides han estat:
• Internet/Informàtica/Bibliografia/Seguiment nominacions/Bases de dades
• Normes/REFor/Procediments Judicials. Coordinador: Sr. Raimon Casanellas
• ERO/Plans de viabilitat
• Formes de finançament
• Iniciatives/Màrqueting/Comunicació/Imatge
• Compra-venda d’empreses/parts d’empreses/venda d’actius

Altres comissions i grups de treball

Comissió de Màrqueting
Comissió d’Organització i Informàtica
Grup de Treball d’Economia del Benestar

ALTRES ACTIVITATS

Jornada dels Economistes

El dia 11 de novembre va tenir lloc la novena edició de la Jornada dels Eco-
nomistes, en la qual van participar un gran nombre de personalitats desta-
cades del món econòmic, empresarial i polític del nostre país, amb una
assistència de 800 persones i 120 ponents, i un ampli ressò en els diferents
mitjans de comunicació. El tema central de la Jornada va ser “L’economia
catalana: què cal fer?”, i la conferència inaugural va anar a càrrec del Sr.
Antoni Serra Ramoneda. Com en anteriors edicions es va lliurar a tots els
assistents el llibre de ponències i el CD de la Jornada. 

En el marc del Sopar dels Economistes, vàrem retre homenatge als com-
panys que celebraven els seus 25 anys de col·legiació, i es va nomenar
Col·legiat d’Honor al Sr. Rafael Termes, i Col·legiats de Mèrit al Srs. Francesc
Granell i el Sr. Guillem López Casasnovas. 

Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya

Aquest any el premi al “Llibre d’economia” va ser per al Sr. Jordi Nadal pel
llibre “Atlas de la industrialización de España 1750-2000”, i el premi a “la tra-
jectòria personal en la difusió de l’economia” va recaure en el periodista Sr.
Albert Closas, director del programa Valor afegit de TV3.

Premis Reconeixement Col·legi d’Economistes de Catalunya 2004

“Millor currículum universitari”: ex aequo a totes les candidatures presenta-
des: Sra. Cristina Corral Rubio, llicenciada per la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Barcelona; Sr. Miquel
Àngel Serra Duran, llicenciat per la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra; Sr. Joan Llibre Dalmau, llicen-
ciat per ESADE; Sra. Eva Bacardit i Alsina, llicenciada per la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona; Sr. Luis
Córdoba Moreno, llicenciat per la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili; Sra. Neus Congost Güell, lli-
cenciada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Uni-
versitat de Girona; Sr. Francesc Teixidó Bustos, llicenciat per la Facultat de
Dret i Economia de la Universitat de Lleida; Sr. Ismael Castellà Clerch, lli-
cenciat per la Universitat Oberta de Catalunya.

“Despatx professional de l’any” a BCN Auditores, SL, pel seu desenvolupa-
ment de noves línies de negocis com a un dels mitjans de creixement del
despatx professional.

“Economista d’empresa de l’any” al Sr. Josep Betriu Pi, pels esforços en la
internacionalització i en l’expansió i consolidació d’empreses industrials
catalanes.
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“Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i
la competitivitat de l’economia catalana”: vers un nou model produtiu 
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Al llarg de tot l’any 2004 i principi de 2005 la Generalitat, i con-
cretament el Departament d’Economia i Finances, ha dedicat
importants esforços a elaborar i posar en marxa l’”Acord
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació
i la competivitat de l’economia catalana”1, taula d’abord pel dis-
seny i desenvolupament d’un nou model econòmic i de pro-
ductivitat per a la Catalunya del futur. Aquest dóna resposta als
reptes plantejats en la Declaració del 17 de febrer del 2004, rea-
litzada pels principals agents econòmics i socials del Principat.

Durant aquest temps la feina realitzada ha girat entorn a vuit
grups de treball, coordinats pel catedràtic de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, Josep Oliver, i integrats per representants de
les institucions signants, representants d’altres organismes i
experts en diverses matèries. Cadascun d’aquests grups ha trac-
tat un dels vuit grans eixos bàsics per millorar la competitivitat de
l’economia catalana, que són infraestructures (de transport,
energètiques, de telecomunicacions i mediambientals); educació
i polítiques actives d’ocupació; recerca, desenvolupament i inno-
vació; polítiques socials; polítiques laborals; finançament de l’ac-
tivitat econòmica; entorn afavoridor de l’activitat empresarial; i,
internacionalització de l’economia catalana. Han participat en els
treballs de l’Acord un total de 119 persones, al llarg de prop de
75 reunions de les diferents comissions i consells. Finalment, la
Comissió de Treball, ha elaborat el document definitiu, sota la
presidència del secretari de Promoció Económica, l’exdegà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Andreu Morillas. El dia 16
de febrer es va celebrar l’acte de signatura de l’Acord al Palau de
la Generalitat, amb la presència de més de 200 persones del
món empresarial, social, acadèmic i local.

Un dels elements bàsics que ha regit tot el procés desenvolupat
ha estat la concertació i el diàleg. Partint d’un diagnòstic com-
partit sobre la problemàtica, s’ha consensuat un conjunt de pro-
postes i reptes futurs, amb l’objectiu central d’augmentar la
competitivitat de l’economia catalana mitjançant la millora de la

seva productivitat. Es posa l’èmfasi en les polítiques des de l’àm-
bit de l’oferta i, per tant, amb impacte temporal en el mig i llarg
termini. L’Acord pretén modificar les condicions de l’economia
en l’actual i futur context de globalització, sobre la base que els
canvis seran lents, per a la qual cosa s’ha de ser perseverants i
és necessari el màxim recolzament de la societat catalana.

L’Acord conté un paquet de 86 mesures que cal fer, amb un
pressupost estimat de 2.015 milions d’euros fins a final de la
legislatura, l’any 2007. Aquestes volen ser un revulsiu a curt
termini, que marqui els canvis d’orientació que són necessaris.
D’entre les mesures hi ha 24 mesures que es consideren prio-
ritàries (vegeu taula adjunta).

L’Acord preveu la creació d’una Comissió de Seguiment i
d’una Comissió Interdepartamental per a l’Aplicació de l’A-
cord Estratègic. La primera tindrà per objectiu vetllar pel com-
pliment de les propostes, desenvolupar les que es considerin
necessàries i han quedat pendents d’incorporar al text final, i
proposar noves iniciatives. D’altra banda, la Comissió Interde-
partamental per a l’Aplicació de l’Acord Estratègic estarà inte-
grada per representants dels departaments de la Generalitat
competents en les propostes incloses a l’Acord.

Finalment, cal fer esment a la presentació al conseller d’Econo-
mia i Finances de l’informe “La balança fiscal de Catalunya
amb l’Administració central” per part del grup d’experts per a
l’actualització de la balança fiscal de Catalunya. D’acord amb
aquest, segons el criteri del flux monetari i sense neutralitzar el
dèficit/superàvit públic estatal, el dèficit fiscal entre el 1986 i el
2001 va representar de mitjana un 7,7% del PIB català, men-
tre que el 2002 assolí els 11.307 milions d’euros, un 9,2% del
PIB. Cal esmentar que l’informe destaca que el dèficit té una
marcada tendència estructural.

Àngel Hermosilla
Economista, responsable de la Secretaria Econòmica del CEC

MESURES ECONÒMIQUES PRIORITÀRIES DE L’ACORD
1. Augment de la despesa pública i privada en R+D+I i incrementar les

corresponents partides pressupostàries de la Generalitat. Impulsar pols
de primer nivell en sectors tecnològicaments avançats.

2. Desplegament de: xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica
(XIT), xarxa de centres tecnològics (XCT) i xarxa de centres de difusió tec-
nològica (XCDT).

3. Lluita contra el fracàs escolar, amb l’obertura de centres educatius públics
i un llibre blanc per identificar i analitzar els factors que més l’afecten.

4. Major presència de l’anglès en la vida curricular i escolar de l’alumnat i
impuls de les tecnologies de la informació i del coneixement a l’escola.

5. Creació de 12 centres integrats de formació professional, en els quals es
coordinaran els tres subsistemes (formació reglada, formació ocupacio-
nal i formació contínua).

6. Construcció de 500 km de xarxa d’autovies lliures de peatge.
7. Desplegament de la Llei de mobilitat i creació de les autoritats de la

mobilitat a les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona. Elaboració i
tramitació d’un projecte de llei sobre el finançament del transport públic.

8. Pla d’accés sostenible als principals polígons industrials, amb programes
pilots l’any 2005.

9. Potenciació del transport per ferrocarril, prioritzant la línia R5 de RENFE, la nova
línia orbital de l’RMB i una nova línia d’ample internacional.

10. Millora de la capacitat i la qualitat de la xarxa elèctrica, d’acord amb el
nou Pla de l’energia.

11. Execució dels plans directors de telecomunicacions.
12. Millora del finançament de l’activitat empresarial amb figures com el

capital de risc, els microcrèdits o l’accés a avals, facilitant el finançament
a llarg termini de les PIME, amb una nova línia de préstecs amb subven-
ció parcial del tipus d’interès i la concessió de préstecs participatius.

13. Dur a terme una política de sòl industrial, per fornir la demanda, tempe-
rar els preus i desenvolupar territoris on el mercat té dificultats.

14. Impuls de l’Agència Catalana d’Inversions, que col·laborarà amb l’Ob-
servatori de prospectiva industrial.

15. Implementació del Pla d’internacionalització de l’empresa catalana, que pre-
veu crear l’Observatori de mercats exteriors.

16. Creació de l’Observatori de turisme de Catalunya i elaboració d’un Pla
estratègic del sector turístic.

17. Dotar el Servei Català d’Ocupació (SOC) d’un model de gestió descen-
tralitzat i d’atenció personalitzada de l’oferta i la demanda laboral.

18. Disseny de polítiques actives d’ocupació destinades a la recol·locació de persones
que perdin la feina per processos de tancament o de deslocalització d’empreses.

19. Creació del Consell Català de Diàleg Social i Participació, per tal de racio-
nalitzar l’estructura de la participació i el diàleg social, i de la Comissió de
Convenis Col·lectius de Catalunya, que analitzi i millori els diferents ele-
ments de la negociació col·lectiva.

20. Elaboració del Pla de primera acollida per als immigrants i creació d’una
Comissió d’immigració, que estudiï la manera d’ordenar els fluxos migra-
toris i garantir els drets dels treballadors immigrants, i del Servei d’Inter-
mediació Laboral en Origen.

21. Actuacions en el marc de la negociació col·lectiva, que afavoreixin una
major flexibilitat i estabilitat en les relacions laborals.

22. Pla de govern per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008.
23. Millora dels serveis d’atenció a les persones en situació de dependència,

mitjançant l’augment d’hores de serveis d’ajut domiciliari, l’augment de
places residencials i la universalització dels serveis de teleassistència.

24. Elaboració del Pla d’inclusió social de Catalunya, que inclogui el redis-
seny del PIRMI i l’estudi de les pensions mínimes.
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La setmana del 8 de març va tenir lloc en el marc del saló del Medi
Ambient Ecomed-Polutec a la Fira II de Barcelona les II Jornades
“Comerç de drets d’emissions i altres mecanismes flexibles” orga-
nitzat per el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Gene-
ralitat de Catalunya i amb el suport del Ministeri de Medi Ambient.

Aspectes més destacats d’aquesta II Jornada:
1.El comerç d’emissions representa un repte per a les empre-

ses en la mitigació de les emissions de gasos que provoquen
l’efecte hivernacle que dóna lloc al canvi climàtic. El primer
objectiu és de caire ambiental i després això té implicacions
econòmiques de cost d’oportunitat. 
– El Pla Nacional d’Assignació (PNA), i l’assignació a les empreses

de forma individualitzada, estableix els objectius de reducció
que s’han d’assolir, per les empreses en el termini fixat prèvia-
ment per llei, representa el repte d’adaptació de les empreses i
al mateix temps es pot convertir en una oportunitat de canvi
tecnològic i de millores de la competitivitat a mig i llarg termi-
ni, com innovació, eficiència energètica, I+D+R (en coordinació
amb l’Agenda de Lisboa), nous sistemes i nous productes que
podem millorar les oportunitats de competitivitat en els mer-
cats internacionals cada dia, com es diu ara, mes “globalit-
zats”. D’una banda és un cost, per l’altra és una millora en la
innovació, el canvi tecnològic i en la competitivitat.

– Les emissions per càpita d’ Espanya, estan per sota de la
mitjana Europea. Caldrà en futurs compromisos de la Unió
Europea, com ha estat decidit en el Consell de Ministres de
Medi Ambient de la Unió Europea del 10 de març de 2005
per l’escenari post-Kyoto un acord de equitat i flexibilitat
per les ulteriors reduccions d’emissions en base a les emis-
sions per càpita, tenir en compte aquests dos factors, per
no generar distorsions dels mercats, ni de la competència. 

– La novetat del sistema és que s’estableix, a la normativa
ambiental de la Comunitat Europea i ara ja transposada al
Dret Espanyol, els límits d’emissions i pels altres mecanismes
flexibles. Es donen unes assignacions d’emissions com si
fossin uns títols de propietat negociables (en realitat permi-
sos o autoritzacions) pròxims a la figura de la llicència, en
un mercat que es molt peculiar i intervingut per l’Adminis-
tració. De manera que al final de cada exercici s’han de tenir
una quantitats de títols segons el Pla Nacional d’Assignació.

2.Les empreses han de decidir a quines de les seves
instal·lacions han de fer les reduccions. En funció de l’efi-
ciència econòmica coordinada amb l’ambiental. 
Els mecanismes de flexibilitat faciliten l’objectiu global, ja que
la reducció és bo fer-la sense que sigui important on aquesta
té lloc. Incorpora a la normativa ambiental límits d’emissió i
l’aspecte flexible, cosa que representa assolir un objectiu al
menor cost econòmic. Les vies per assolir aquest objectiu són:
– Millorar l’eficiència energètica, reduint el contingut de

CO2 dels combustibles, i millorar el procés productiu i per
tant la innovació tecnològica.

– Participar en fons de carbó públic i privat, per adquirir
aquest certificats de reducció d’emissions.

– Adquirir drets d’emissions en el mercat, tant d’una altra indús-
tria com d’un agent del mercat de certificats de reduccions.

3.Quan és el moment d’adoptar les decisions claus per les
empreses en el marc dels mecanismes de flexibilitat?
Tenim ara el PNA del primer període, del 2005 al 2007. Les
empreses que en aquest període són dins de la Directiva CE
de Comerç d’Emissions, hauran d’analitzar dins de les

opcions que donen els mecanismes flexibles. Per tant cal un
escenari clar de futur, una Directives clares per una acurada
i correcta pressa de decisions per les empreses.
El cost de la reducció de les emissions de les instal·lacions de
les empreses el marca el cost del les emissions al mercat. Un
mercat transparent, una seguretat de la seva evolució, una
seguretat jurídica i que a més ha de donar la informació vital
per la presa de decisions empresarials.
Ser una instal·lació dins del PNA, amb emissions assignades
dóna lloc a transformar les emissions en una classe peculiar
de títols-valors, els quals tenen un valor de mercat, amb les
oportunitats financeres que es deriven.

El mercat d’emissions i els altres mecanismes de flexibilitat són un
nou territori, un nou horitzó que obre noves perspectives de l’eco-
nomia de les empreses (amb inclusió del sector financer de banca i
estalvi) i no només de les empreses sinó també de tots els altres
agents econòmics de la societat. Caldrà afavorir l’aparició de noves
empreses en àmbits diversos com l’assessorament, els brokers, etc
i una ràpida adaptació de les empreses a les noves perspectives del
mercat d’emissions. Caldrà reduir les emissions per càpita, però
també per unitat de servei. No sols en els sectors afectats sinó en
els sectors difosos com el transport i el residencial com diu el PNA.

Però caldrà aprofitar la capacitat d’adaptació, amb els aspec-
tes claus de deixar a mans del mercat com ha de donar-se
aquesta adaptació esmentada. Com d’entre altres:
– Afavorir els nous sectors d’empreses que ja estan sorgint i

que han de sorgir.
– Afavorir l’adaptació dels sectors ja existents.
– I+D+R per tant innovació tecnològica
– Formació del personal per als nous sectors emergents
– Canvis de les polítiques.
– Promoció d’acords ambientals voluntaris i afavoriment de la

resolució dels conflictes.
Josep-Lluís Salazar i Máñez

MBA-MIBA US Alliant International University 
i Master Gestió Ambiental

Esdeveniments
El sector del Medi Ambient de nou es va donar cita del 8 a l’11
de març, en el recinte de la Fira Gran Via M2 de Barcelona. Així
com les 6es jornades de la Fundació Fòrum Ambiental, el II
Fòrum euro-mediterrani, i jornades paral·leles en el si del Saló.

ECOMED, FFA i la Cambra de Comerç de Barcelona amb la
col·laboració d’ASCAME (Cambres de Comerç i Indústria del
Mediterrani) organitzaren el II Fòrum Euro-Mediterrani de
Desenvolupament Sostenible sota el lema “Desenvolupament,
cost, reptes i perspectives”.

Les 6es jornades de la Fundació Fòrum Ambiental es van
desenvolupar sota el lema “el cost de no tenir polítiques
ambientals en l’empresa, reptes de l’empresa global i “el cost
de no tenir polítiques sostenibles a l’Administració local.”

Les notícies podeu veure-les a la web del Col·legi a 
l’apartat de la Comissió d’Economia del Medi Ambient.

Marta Roca Lamolla
Economista. Comissió Permanent de l’Economia del Medi Ambient

Reptes i oportunitats de mercat d’emissions per les empreses:
acords ambientals voluntaris i els mecanismes de flexibilitat
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El concepte de frau
Una de les múltiples definicions que poden donar-se en rela-
ció a aquest terme, de per si mateix complex i, que pot patir
variacions en el temps pel que fa al seu contingut i a les seves
modalitats de dur-lo a terme, és la següent:
“El frau pot definir-se com engany o abús de confiança
que produeix dany, en general material.”

Derivat d’aquest terme podem trobar expressions com “frau
fiscal”, “frau de creditor”, “frau monetari”, etc. Que no fan
altra cosa que dur-lo a un tema específic.

Dins de l’àmbit de l’auditor, que s’orienta en el món dels negocis,
és a dir de l’empresa, hem de recórrer a unes definicions més con-
cretes del terme, per tal de poder identificar clarament el tipus
d’actuacions que engloba i poder ubicar-lo amb més precisió.

L’IFAC (International Federation of Accountants), entitat de
caràcter internacional que regula la professió de l’auditoria, va
establir la següent definició: el terme frau es refereix a un acte
intencionat comès per un o més individus, sigui de la direcció,
dels administradors, dels empleats (de l’entitat), o de terceres
persones (alienes a l’entitat) i que consisteix en l’ús de decep-
ció (engany) per obtenir un avantatge (benefici) injust o il·legal.
Posteriorment indica que hi ha especialment dos tipus d’alte-
racions intencionades (actes fraudulents) que es produeixen a
les empreses i que poden ser rellevants per a l’avaluació de la
magnitud del frau:
– Alteracions nascudes de la formulació fraudulenta dels

estats financers.
– Alteracions nascudes del robatori i ús indegut dels actius de

l’entitat.

D’aquesta definició podem extreure la conclusió que el frau,
és essencialment un acte intencionat, que es fa per obtenir
algun benefici (no només apropiació indeguda) de forma irre-
gular (principalment il·legal).

L’ICAC (Institut de Comptabilitat i d’Auditoria de Comptes), orga-
nisme dependent del Ministeri d’Economia s’acull també a la defi-
nició de l’IFAC (encara que l’anomena “irregularitat”), però a més
ens indica com a situacions específiques de frau les següents:
– Manipulació, falsificació o alteració de registres o documents.
– Apropiació indeguda i ús irregular d’actius.
– Supressió o omissió dels efectes de transaccions en els regis-

tres o documents comptables.
– Registre d’operacions fictícies.
– Aplicació indeguda i intencionada de principis i normes comptables.

Aquesta major precisió que fa l’ICAC pel que fa als diversos
tipus d’irregularitats (fraus) és de gran interès, ja que ens dóna
una orientació de les diverses formes en què els individus
duen a terme tot aquests tipus d’actes fraudulents.

És important destacar també que qualsevol altre acte de les matei-
xes característiques que es portés a terme sense intencionalitat,
podria ser considerat de negligent o d’error, però no de frau o mani-
pulació, encara que produís els mateixos efectes front a tercers.

“The Association of Cretified Fraud Examiners”, institució
americana d’experts dedicada a la detecció del frau, va publi-
car un estudi (sobre mil cinc-cents vint-i-tres casos de frau
d’entre un milió i mig i vint-i-dos milions de dòlars) que mos-
trava les següents conclusions:
– El frau es dóna en una ratio de cent a un entre petites i

grans empreses

– Les principals modalitats de frau són: apropiació indeguda
d’actius, corrupció i preparació d’estats financers fraudulents.

– L’apropiació indeguda d’actius ocupa el 80% dels casos,
però sempre és de menys quantitat.

– Els estats financers fraudulents, encara que només ocupen
el 4% dels casos és el més importat (mou més volums)

– El sector immobiliari és el que ocasiona les més altes pèrdues
per frau i l’educatiu el menor.

– Hi ha una relació directa entre sexe, edat, educació i posició
del perpetrador i l’import defraudat. Els casos més impor-
tants es donen en persones madures que tenen alts càrrecs,
i els casos menys importants en persones amb estudis mit-
jos que porten treballant menys d’un any en l’empresa.

COSO (Committee of Sponsoring Organizations), organisme
dependent de l’associació de les borses americanes, va patro-
cinar un estudi sobre dos-cents casos de frau posats de mani-
fest per la SEC (Security Exchange Comision) i ocorreguts
entre els anys 1987 i 1997. Els resultats van ser els següents:
– Naturalesa de les companyies. Són de grandària petita, per

norma general menys de cent milions de dòlars en actius. El
78% no eren cotitzades en les principals borses. En la majo-
ria de casos havien mostrat pèrdues o pocs beneficis en l’any
precedent al frau.

– Ambient de control. En el 72% dels casos hi estava involu-
crat el conseller delegat o director general i en el 43% dels
casos el director financer. En altres casos hi estava involucrat
el controller, directors operatius i de segon rang i consellers.
En aquestes companyies els comitès d’auditoria eren inexis-
tents o es reunien en poques ocasions. Els consells d’admi-
nistració estaven dominats per algun executiu i no hi havia
consellers independents o externs. En un 40% dels casos hi
havia relacions familiars entre els consellers i la direcció.

– Naturalesa del frau. L’import involucrat és relativament alt en
relació a la magnitud de la companyia. Els fraus s’estenen a
més de dos exercicis, és a dir 24 mesos. Quant a la informa-
ció financera fraudulenta, la majoria dels casos són de sobre-
valoració d’ingressos i després de sobrevaloració d’actius.

L’FEI (Financial Executives International), organisme radicat en els
Estats Units d’Amèrica, indica que els recents problemes d’escàn-
dols financers han estat motivats pels següents factors clau:
– Absència de conducta ètica.
– Fallada en les mesures de control.
– Absència d’experiència en els comitès d’auditoria.
– Fallada en l’auditoria externa, derivada principalment de la

manca d’independència.
– Normativa comptable excessivament complexa.
– Ponderació més gran de la forma sobre el fons en l’aplicació

de la normativa comptable. 

Tot això ens permet concloure en relació al frau de caràcter
empresarial:
– El frau no està solament circunscrit a les grans companyies

com pot malinterpretar-se a través dels mitjans de comunica-
ció, sinó que és en les petites companyies on més es produeix.

– En la majoria dels casos com a conseqüència de la interven-
ció poc ètica d’algun alt executiu.

– Els imports involucrats són relativament alts i per tant pro-
dueixen grans perjudicis.

– Es detecta a més una manca de control, cosa que ofereix
una gran oportunitat per perpetrar el frau sense que aquest
sigui detectat.

Carlos Puig de Travy
President del Comitè de Normes i Procediments del REA
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a PROPERES MILLORES EN EL SERVEI CONNECTA’T

El departament d’Informàtica del Col·legi juntament amb el
servidor RECOL estan treballant per dotar el servei Connecta’t
que ofereix el Col·legi d’un nou aplicatiu anti-spam que,
segons el seu fabricant ha de permetre filtrar prop del 90%
dels missatges escombraries que actualment es reben.

Aquest nou programa està ja instal·lat en el servidor de correu
i s’està configurant per tal que el filtratge de missatges sigui
l’adequat amb el ben entés que aconseguir-ho és una tasca
complicada ja que l’ampli ventall de col·lectius professionals
que gaudeixen dels serveis que ofereix RECOL dificulten
aquesta tasca ja que es podrien filtrar com a correu escom-
braries missatges que no ho són.

Els usuaris d’aquest servei us haureu fixat que últimament
alguns missatges els rebeu amb un afegit en l’assumpte del
tipus “[Filtro antispam RECOL...]”. Això és un afegit que posa
aquest filtre en aquells missatges que poden genera dubte de
ser o no ser mails no desitjats. 

La primera fase d’aquesta millora ha d’acabar a finals del mes d’a-
bril i, a partir del maig el filtre ja ha d’estar treballant activament.

Us recordem que si rebeu repetidament un mateix missatge
spam el podeu reenviar a l’adreça abuse@recol.es per tal que
sigui filtrat.

Una de les altres millores que s’està treballant és canviar la pla-
taforma de Correu-web actual per una de més moderna i amb
més prestacions ja que incorporarà una agenda-dietari, un
bloc de notes i altres millores de manera que sigui una eina de
treball important pels col·legiats i de fàcil ús.

TRETZE ESTATS 
DE LA UNIÓ S'ALIEN 
PER COMBATRE EL
CORREU BROSSA 

Àustria, Bèlgica, Xipre, la
República txeca, Dinamarca,
França, Grècia, Irlanda, Itàlia,
Lituània, Malta, Països Baixos
i l'Estat espanyol han decidit
de plantar cara al correu
brossa. Els tretze estats han
arribat a un acord per lluitar
contra el correu brossa
(spam) mitjançant el qual
compartiran informació i ins-
truiran denúncies més enllà
de les seves fronteres, amb
l'objectiu de combatre aquest
fenomen a nivell europeu. La
comissària responsable de la
Societat de la Informació,
Viviane Reding, ha fet una
crida a la resta de països
comunitaris perquè se sumin
a la iniciativa. Reding ha dit
que les autoritats responsa-
bles d'aplicar la llei en aquest
àmbit i en cada estat mem-

bre, han de ser capaços de reaccionar de manera eficaç davant
l'allau de correu brossa procedent d'altres països de la Unió o,
fins i tot, de la resta del món. L'acord a què han arribat defi-
neix un procediment comú per tractar les denúncies trasnfron-
tereres sobre qüestions d''spam', i ha engegat la xarxa de
contacte d'autoritats en contra del correu brossa, òrgan creat
per la Comissió Europea ara fa un any, el gener del 2004.

TELEFÓNICA VOL TORNAR A DOBLAR LA VELOCITAT DE L’ADSL

L’operador ha demanat autorització a la Comissió del Mercat
de les Telecomunicacions (www.cmt.es) per doblar la veloci-
tat de les seves línies ADSL. Segons el projecte de Telefónica,
la velocitat mínima de recepció passarà de les actuals 512
Kbps a 1Mb i, la màxima a 8Mb. Conseqüentment, augmen-
tarà la velocitat de pujada de dades de 128Kbps a 300Kbps
per a la modalitat bàsica i de 300Kbps a 512 Kbps per la
modalitat “premium”. 

Segons l’operador esperen ara que la CMT es pronunciï a
favor tal com va pasar a final de l’any passat quan Telefónica
va doblar les velocitats mantenint els preus, al igual que la pro-
posta ara presentada. L’únic problema que hi ha actualment
és la caòtica situació en què es troba la CMT després que l’ac-
tual Govern estatal decidís traslladar la seu d’aquest ens a Bar-
celona i que els treballadors s’hi neguessin, propiciant la
dimissió del seu director general. Amb tot, Telefónica espera
que en el termini de 2 o 3 mesos, la CMT es pronunciï i, cal-
cula que en uns 6 mesos es podria fer real aquest augment de
velocitat.

DEU ANYS DE YAHOO!

El que encara és l’índex de referència a la xarxa ha complert ja
deu anys de vida i, per celebrar-ho, ha creat dos nous serveis.
El primer d’ells és Yahoo! 360º (http://360.yahoo.com), una
xarxa social que combinarà el fenomen dels blogs personals,
la música digital, la connectivitat mòbil, les cerques locals i l’in-
tercanvi en marxa. Aquest nou servei encara no està actiu
però qui hi estigui interessat ja es pot apuntar a llista d’espe-
ra d’usuaris de proves accedint a aquesta adreça web:
http://360.yahoo.com/reg/beta_list.html.

L’altra novetat que presenta Yahoo! es diu Buzz Game. Es trac-
ta d’un joc en què es poden comprar fictíciament accions de
valors relacionats amb les noves tecnologies. S’hi accedeix des
de l’adreça web http://buzz.research.yahoo.com/bk/index.html.

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

Quadern de navegació 

AVÍS PELS USUARIS 
DEL SERVEI CONNECTA’T

Finalment, després de l’actualitza-
cio de dades per a la confeccio del
“Directori de col·legiats 2004” hem
detectat que molts col·legiats que
en el seu moment van demanar el
Servei Connecta’t, ara no l’estan
fent servir. Des del Departament
d’Informàtica del Col·legi tenim la
voluntat que aquest servei funcioni
correctament per tant, demanaríem
a tots aquests usuaris que actual-
ment no gaudeixen del servei però
el tenen demanat que contactin
amb el Col·legi o amb el servei tèc-
nic d’atenció al col·legiat de RECOL
(902 455 466) per tal de solucionar
els problemes que puguin tenir en
la configuració i ús del mateix o bé
que ens comuniquin que no el volen
fer servir per tal que anul·lem el seu
mail. Fent-ho, podem optimitzar
més el funcionament del servidor i
reduir costos, més amb l’aplicació
del nou filtre anti-spam que té un
cost anual per usuari.



Aquest text pretén copsar les impressions i les idees recollides
en l’acte de presentació del document de consens: acord
laboral marc o interprofessional per a la sanitat catalana. Una
proposta. Avantatges i inconvenients, elaborat pel Sr. Vallbé i
presentat el dia 24 de febrer a la seu de Barcelona del
Col·legi. 

La situació laboral actual a la sanitat catalana té les següents
idees principals: el marc en què ha evolucionat des de l’inici
de les transferències està basat en un model on han convis-
cut dins d’un mateix entorn de provisió (la Xarxa d’Hospitals
d’Utilització Pública –XHUP) dues formes de propietat dife-
rents: els hospitals concertats i els hospitals propis (ICS), i
cada forma de propietat ha tingut el seu propi conveni. Així
com diferents establiments sanitaris també amb existència
de diferents convenis adaptats a cada entorn. Actualment
però, hi ha un consens per part dels agents directament
implicats en la provisió sanitària sobre la necessitat d’abordar
un acord laboral marc o interprofessional per a la sanitat
catalana, tant l’Administració com els sindicats i les patronals
amb presència en el sector. És veritat que ens trobem davant
d’un sector, el sanitari, que requereix una ordenació unitària
en determinats aspectes (desenvolupament professional i el
seu reconeixement, regulació de l’atenció continuada..),
però el que no sembla tan clar és que aquest acord-marc
hagi de tenir com a objectiu la igualació de condicions labo-
rals per a tot el sector.

Aquest proposta, que a hores d’ara ja s’està treballant en una
mesa de negociació, té al nostre entendre algunes ombres
que cal tenir en compte si no volem arribar a una situació que
no sigui del tot òptima. Al llarg d’aquest text s’exposen
alguns d’aquests dubtes que potser caldria que hi reflexio-
néssim un mica.

L’existència de dos tipus de proveïdors diferenciats que treba-
llen per a la mateixa entitat no justifica per si sol la necessitat
d’igualar condicions laborals. La tasca del comprador hauria
de ser la de garantir la qualitat del servei, i que aquesta sigui
satisfactòria per a tots els usuaris, independentment del pro-
veïdor del qual rebi el servei. La seva tasca també hauria de ser
la de garantir el finançament adequat a tots els proveïdors per
tal que aquest no sigui el motiu que ocasioni les diferents con-
dicions laborals.

L’equitat que permet la igualació és la d’equitat horitzontal,
sempre i quan es tingui en compte que per tal que aquesta
s’acompleixi cal que hi hagin iguals condicions de treball, però
també igual càrrega, i igual qualitat dels resultats. Però a qui
fa coses diferents i amb diferent qualitat no es pot retribuir de
la mateixa manera (equitat vertical), fer-ho diferent és precisa-
ment ser equitatiu. 

Per tant, si el camí a seguir, segons tots els agents han afir-
mat i regulat anteriorment, ha de ser el desenvolupar incen-
tius econòmics en funció dels resultats de l’actuació
professional, és a dir la gestió de la carrera professional;

aquest objectiu no es pot trencar amb la igualació de condi-
cions laborals. 

Així, es pot iniciar un procés deixant de banda al ciutadà,
especialment, si és ell qui ho ha d’acabar pagant a través 
d’impostos, o com a usuari a través de copagaments. 

Potser caldria preguntar-nos si aquesta és una actuació prio-
ritària, atesos els costos que generaria i en un moment en el
qual la sanitat catalana ja presenta un dèficit elevat. Si no
caldria primer solucionar els problemes més urgents, estruc-
turant els dispositius entorn als objectius de salut, sense obli-
dar la millora de les condicions del recursos, però
vinculant-la a la millora de la situació financera de la nostra
sanitat. 

Un altre dubte raonable, és que si el que es proposa és que
uns hi guanyin (els professionals del sector concertat), i uns
altres no (els professionals de l’ICS), és possible que aquests
últims no estiguin disposats a acceptar-ho. I tant si això fos
així, com si no, podríem córrer el risc d’entrar en un cicle de
creixement salarial continuat (per sobre del que la productivi-
tat i el cost de la vida demandin), per l’enrocament de dos sec-
tor que rendeixen comptes davant de dos actors diferents, la
propietat en el cas dels concertats, i els polítics en el cas de
l’ICS.    

Cal tenir en compte també que aquest pot ser un increment
per equiparació, i per tant desvinculat de qualsevol relació
amb la productivitat dels professionals. Això voldria dir incre-
ment salarial a igual productivitat, i per tant rebaixaríem les
quotes de l’exigència d’eficiència que també els serveis públics
han de tenir.

Finalment, també cal pensar que igualar les condicions d’una
part del sector (la part concertada) al model funcionarial vol
dir reduir la flexibilitat de gestió laboral fins ara existent al nos-
tre entorn. Condicions idiosincràtiques que poden permetre
un nivell superior d’eficiència.

No obstant, un acord-marc, com hem comentat potser no
prioritari, basat en uns objectius, igual d’importants per als
professionals, però potser no tant visibles com: articular la
negociació col·lectiva de les relacions laborals a la sanitat
catalana, marcant unes regles del joc; fixar criteris en matè-
ria de desenvolupament professional, permetent la conso-
lidació o validació de drets entre àmbits funcionals de
treball (sector concertat-XHUP i sector propi), amb els
corresponents processos acreditadors; i fixar criteris en
matèria d’utilització de la contractació temporal, en matè-
ria de seguretat i salut en el treball, i de classificació pro-
fessional; podria servir de base de millora laboral per a la
sanitat catalana.

Text de la Comissió d’Economia
de la Salut del Col·legi d’Economistes

per acord en reunió del 3 de març
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Reflexions entorn a la proposta de marc laboral a la sanitat 
catalana
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MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L’IVA

– S’ha suprimit l’article 8bis. Operacions relatives als
materials de recuperació.
Com que es van suprimir les exempcions regulades en els
articles 20.Ú, 27è, i 26. Cinc, de la Llei 37/1992 de l’IVA,
no tenia sentit l’article 8 bis del Reglament que desenvolu-
pava les esmentades exempcions.

– Es modifica, (a partir del 21-02-05) l’article 24, que
regula les modificacions de la base imposable previstes
a l’article 80 de la Llei de l’IVA:
– S’adequa la redacció a la nova Llei concursal.
– Es precisa que l’incompliment de les obligacions previstes

per al destinatari de les operacions no impedirà la modifi-
cació de la base per part del creditor.

– Quan el destinatari no tingui la condició d’empresari o pro-
fessional, l’Administració tributària podrà requerir-li l’apor-
tació de les factures rectificatives que li enviï el creditor.

– Es regula la reducció en base i algun aspecte de la decla-
ració recapitulativa (art.78) per a les adquisicions intraco-
munitàries en les quals l’adquirent obtingui la devolució
dels impostos especials en l’estat membre d’inici de l’ex-
pedició o transport.

– S’afegeixen els paràgrafs 12è i 13è a l’apartat 4 de l’arti-
cle 30 i, en conseqüència, es podran inscriure en el Regis-
tre d’Exportadors i Altres Operadors Econòmics per gaudir
d’aquest procediment especial de devolució les empre-
ses que realitzin operacions d’arrendament financer
i les operacions de venda de materials de recupera-
ció. Aplicable a les operacions en què l’IVA s’hagués
meritat a partir de l’1 de gener de 2005.

– Modificació de l’article 70 que regula la rectificació de les
anotacions registrals. Es classifica el procediment per rea-
litzar les correccions en cas d’error material a d’efectuar
les anotacions registrals.

– Es modifica l’article 73. Liquidació de l’IVA en les impor-
tacions. Es permet la deducció (a partir de l’1-04-05) de
les quotes meritades en operacions assimilades a les
importacions (realitzades a través de dipòsits francs,
zones franques, etc.) en el mateix model de liquidació, de
conformitat amb els requisits establerts en el capítol I DEL
TÍTOL VIII de la Llei de l’IVA.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FACTURACIÓ

Amb efectes des de l’1 de gener de 2004, s’ha modificat l’ar-
ticle 13 del RD 1496/2003, de 28 de novembre, conegut com
Reglament de facturació.

L’article 13 regula l’obligació d’expedir una factura o docu-
ment substitutiu rectificatiu en els casos que la factura o docu-
ment substitutiu original no compleixi algun dels requisits que
ha de contenir una factura o document substitutiu (tiquet)
que regulen els articles 6 i 7.

També és obligatori rectificar les factures quan es produeixin
les circumstàncies, que segons l’article 80 de la Llei, donen lloc
a la modificació de la base imposable.

Atès que l’anterior redacció de l’article 13 dificultava, en
alguns aspectes, el seu compliment, amb la nova redacció
queda clar que es pot expedir una factura, o document subs-
titutiu, rectificativa indicant directament la rectificació efec-
tuada, fins i tot amb signe negatiu (“com si es tractés d’una
nota d’abonament”).

En el cas de devolució de mercaderies, i d’envasos i embalat-
ges, no necessàriament s’ha d’expedir una factura rectificati-
va, sinó que es podrà rectificar en la següent factura del
mateix destinatari, sempre que el tipus impositiu aplicable a
totes les operacions sigui el mateix, amb independència que el
resultat sigui positiu o negatiu.

També és possible rectificar vàries factures o documents subs-
titutius en un únic document de rectificació, sempre que s’i-
dentifiquin totes les factures o documents substitutius
rectificats.

En el cas que el document rectificatiu s’expedeixi a conse-
qüència de la rectificació de la repercussió de l’IVA, i aquesta
obligui a la presentació d’una declaració-liquidació extem-
porània de l’IVA o a una sol·licitud de devolució d’ingressos
indeguts, s’haurà d’indicar en el document rectificatiu el perí-
ode o períodes de declaració-liquidació en què es realitzaren
les operacions.

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE DE L’IVA 
EN PROCESSOS CONCURSALS

Es precisa que en els casos de modificació de la base imposa-
ble de l’IVA per impagats, sempre que amb posterioritat a la
meritació de l’IVA, s’hagi dictat providència judicial d’admis-
sió a tràmit de suspensió de pagaments o fallida, s’aplicaran
les normes reglamentàries vigents fins a l’entrada en vigor
d’aquest RD (21-02-2005), si els esmentats procediments es
regeixen pel dret anterior a la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
concursal.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’IMPOSTOS ESPECIALS

Es modifica, amb efectes a partir de l’1 d’abril de 2005, l’a-
partat 2 de l’article 41 del Reglament d’impostos especials
amb la finalitat d’harmonitzar el “codi d’activitat i el d’establi-
ment”, que passa de 8 a 13 caràcters, dels quals els 2 primers
seran les lletres ES.

Ricard Viña
Economista

Assessor Fiscal del CEC

RD 87/2005, de 31 de gener (BOE núm. 27) que modifica 
el Reglament de l’IVA, el Reglament dels Impostos Especials 
i el Reglament de Facturació





2004 van venir marcats per les presses i
per la inèrcia dels anys anteriors.

Els pressupostos d’enguany es van plante-
jar sobre un escenari macroeconòmic lleu-
gerament més favorable que el 2004. Es
preveu un creixement del PIB català del
2,8% (dues dècimes més gran), basat en
una millora de l’equilibri amb l’exterior. Es
pretén que en la demanda interna la for-
mació bruta de capital prengui un cert pro-
tagonisme al consum públic i privat. Val a
dir que aquest creixement està per sobre
del previst per a la zona euro, tot i que el
diferencial es ve escurçant des del màxim
del 2003. La inflació esperada és inferior a
la del 2004, i queda no tant per sobre de la
resta d’Espanya com l’any anterior, tot i que
encara lluny de la baixa taxa a la zona euro.
Els pressupostos del 2005 afronten un
doble repte: reduir el dèficit i incrementar
la despesa social i, sobretot, la inversió. Un
estudi realitzat el 2004 sobre els comptes
de la Generalitat de l’any 2003 donà que
aquesta havia tingut un dèficit de 1.177
milions d’euros (un 0,86% del PIB català),
no previst pel Govern anterior. Després de
l’any de trànsit del 2004, es pretén reduir
la xifra en un 23,8%. De fet, per llei s’ha de
fer un Pla de Sanejament, i es preveu que
el 2008 el dèficit quedarà a zero.

Els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya del 2005

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

El passat 8 de març la Comissió d’Economia
Financera celebrà una conferència per cop-
sar les línies mestres dels pressupostos de la

Generalitat per al 2005. El ponent, el Sr.
Martí Carnicer i Vidal, va poder explicar-ho
en primera persona, atès que és el secretari
general del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya.
L’acte fou presentat pel Sr.Artur Saurí, vice-
degà del Col·legi d’Economistes, i moderat
pel Sr.Anton Gasol, president de la Comissió.

El Sr. Carnicer va començar la seva
ponència dient que els pressupostos del
2005 són els primers que el nou Govern
de la Generalitat prepara sense condicio-
nants en les línies mestres, ja que els del
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Es contempla un fort creixement en els
ingressos no financers del 2005, d’un
13,9%, sense haver canviat el model de
finançament. El major creixement es dóna
en els tributs propis, en un 17,9%, princi-
palment per l’impost sobre transmissions,
que ve experimentant aquesta variació els
darrers anys per l’alça del mercat immobi-
liari. L’altre gran motor del creixement dels
ingressos és la Participació en els Ingressos
Estatals i el Fons de Suficiència, millorant
un 8,2%. També augmenta el finançament
de la policia (els Mossos d’Esquadra fan un
salt en el desplegament) i les liquidacions
del tram autonòmic de l’IRPF i l’IVA.

Les despeses corrents també creixeran, però
a un ritme bastant inferior, un 6,26% en con-
junt. El major increment és del 9%, per a
l’Institut Català de la Salut, per la major des-
pesa farmacèutica i per l’arribada de nova
població immigrant. Aquesta mateixa arriba-
da i el creixement de la natalitat fan necessà-
ria també la major dotació pressupostària
feta per a Ensenyament, que contractarà un
bon nombre de nous professors.

La diferència en el creixement d’ingressos
i despeses es dóna per la reducció del
dèficit abans esmentada, però també per a
un creixement molt gran de la inversió,

del 65%. La inversió creixerà en tres àrees
prioritàries: polítiques socials (sanitat i
educació), competitivitat i infraestructures
(com ara la Línia 9 de Metro) i seguretat i
justícia (per al desplegament dels Mossos
d’Esquadra, nous jutjats i presons). El Sr.
Carnicer va fer, a més, un esment molt
especial a la forma de finançament de les
inversions, i és el fet que es va abandonant
(no del tot per la inèrcia) el mètode ale-
many, que paga als constructors un cop
l’obra està acabada. Aquest mètode és ine-
ficient, perquè els qui realitzen l’obra aca-
ben repercutint en el preu uns interessos
que estan molt per sobre dels del mercat.

Als elements de reducció del dèficit pressu-
postari i de l’increment de la inversió, el
ponent n’afegeix un altre de més qualitatiu:
una millor gestió pressupostària, més contro-
lada i transparent. Cal prendre el pressupost
com una eina de gestió econòmica, que les
xifres del mateix siguin les que realment s’e-
xecutin sense variacions substancials, perquè
esdevinguin creïbles i reflex de la voluntat
del Parlament. Es vol millorar les eines d’anà-
lisi, també, de manera que es puguin fer estu-
dis de resultats a posteriori. Tot això, unit a
l’eliminació de pràctiques com el finança-
ment pel mètode alemany, repercutirà en
una major transparència pressupostària.

Un cop descrites les característiques essen-
cials del pressupost del 2005, el Sr. Carnicer
va fer una mirada cap al futur, i es va cen-
trar en tres punts. El primer és la necessitat
de millorar el finançament de la sanitat públi-
ca, una màxima prioritat social que necessi-
ta cada cop més recursos. La Generalitat
està negociant amb l’Administració Central,
i s’esperen resultats per al 2006. El segon
punt és la importància dels canvis previstos
en el marc legal, és a dir, en la reforma de
l’Estatut i del Finançament Autonòmic. Es
va fer un especial esment en la necessitat
de consens en la reforma del primer, per
sobre de diferències polítiques entre partits,
per donar un marc estable alhora que aug-
menti les competències de la Generalitat
tant per donar més servei als ciutadans com
perquè aquest augment es pugui finançar
d’una manera suficient i autònoma. I, final-
ment, va fer una crida a revisar el tema de
l’equilibri pressupostari: s’ha de contemplar
amb una visió a llarg termini, de manera
que s’ha de permetre que la Generalitat
pugui incórrer en dèficit quan l’economia
catalana s’alenteixi, i compensar-ho durant
la fase alcista del cicle econòmic.

Ramon Vallés i Fort
Economista, col·laborador 

de la Comissió d’Economia Financera
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Sota aquest títol el passat 11 de gener la
Comissió d’Economia Financera celebrà
una conferència per intentar aportar llum
sobre una de les majors incògnites de l’e-
conomia per a l’any 2005, i encara més en
els anys posteriors. El ponent de la con-
ferència va ser el Sr. Javier Blas, periodis-
ta dels diaris Expansión i The Financial
Times, especialitzat en el petroli. L’acte va
ser presentat i moderat pel Sr.Xavier Segu-
ra, vicepresident de la Comissió.

El Sr. Blas va dividir la seva conferència en
tres parts. En la primera, va constatar el
canvi estructural que hi ha hagut en el preu
del petroli. Tot seguit va analitzar les set
causes que, segons ell, justifiquen el seu
increment permanent. Finalment, es va arri-
bar a unes conclusions de previsió de futur.

El preu del petroli ha anat pujant des de l’any
2000. Ens trobem en una nova etapa d’alts
preus en el mercat del petroli, després de la
que es va estendre des del 1986 al 1999.
Aquella es va caracteritzar per preus baixos,
i amb pocs xocs que repercutissin en alces.

Durant tot aquell període el barril de petroli
cru “Brent” -la principal referència a Europa-
va tenir un preu mig de 17,9 dòlars, mentre
que en els darrers anys ha passat als 29,5.

La nova fase es caracteritza, a més, per un
fet que no s’havia donat abans: l’alça per-
manent en el preu del petroli coincideix
amb un increment de la seva demanda.

És a dir, que es consumeix més petroli tot
i ser més car; i l’OPEP està aconseguint
mantenir la quota de mercat.
Per al Sr. Blas, la principal causa de tot és
la demanda creixent per part d’alguns paï-
sos emergents. Durant els darrers quinze
anys la demanda només va disminuir pel
tancament d’indústries a l’antic bloc de
l’est i per la crisi econòmica dels Estats
Units dels anys 2001 i 2002. Però a nivell
global, l’increment ha estat fort i sostingut,
sobretot per l’espectacular creixement
econòmic de la Xina. En efecte, aquest
país ha estat incrementant un 30% el seu
consum anual, fruit del desenvolupament
industrial. La importància de la demanda
de la Xina és tan gran perquè aquest país
té 1.300 milions d’habitants, de manera
que ja ha desbancat al Japó com a segon
país consumidor a nivell mundial.

La cohesió interna dels països de l’OPEP és
un altre factor important. Els membres
d’aquest càrtel no havien estat mai tan
units des de la seva fundació. Ajuden a
aquesta situació la manca de guerres entre
els seus països, la lleialtat als pactes per
part de Veneçuela -ara que està governa-
da per Hugo Chávez-, i el restabliment de
les relacions diplomàtiques entre l’Aràbia
Saudita i l’Iran -trencades des de la revo-
lució iraní del 1979, i represes el 1998-.

L’OPEP, a més, ha après molt en els
darrers anys a gestionar el mercat. Un dels
seus darrers errors quan, de pujar la pro-
ducció el 1997 per refredar el mercat, va
acabar coincidint amb la crisi asiàtica i van
ser lents en reaccionar, cosa que va fer
que el preu del cru toqués els 10 dòlars
per barril. Des de llavors, les reunions de
l’OPEP són molt més freqüents, s’ajusta
l’oferta d’una forma molt més acurada, i es
juga a controlar els inventaris.

Les àrees madures de fora de l’OPEP han
tocat sostre en la seva capacitat extractora.
Sobretot als Estats Units, però també al Mar

El final del petroli barat: 
la creixent tensió a l’Orient
Mitjà i el futur de l’OPEP

del Nord, els jaciments no poden oferir al
mercat més barrils al dia dels que ja pro-
dueixen, i a més estan començant a esgotar-
se. No passa el mateix a l’OPEP i a Rússia.

El fet que la puja del preu del petroli tingui
una menor repercussió en l’economia fa
que aquesta última pugui tolerar millor els
increments, i per tant els països de l’OPEP
poden aprofitar-se d’aquesta flexibilitat. El
menor impacte en l’economia es deu, prin-
cipalment, al fet que la intensitat energèti-
ca (quocient entre el consum d’energia i el
PIB) s’hagi reduït a un terç des de la pri-
mera crisi energètica de l’any 1973. També
és veritat que, en termes reals, el preu del
barril és encara molt lluny del que va arri-
bar a ser a principi dels anys vuitanta. I
tampoc no podem oblidar que ara la polí-
tica monetària sap reaccionar més ràpid i
millor davant dels xocs energètics.

Les tensions a l’Orient Mitjà -internes o
amb països de fora de l’OPEP- són un altre
factor que genera incerteses, i aquestes es
tradueixen en tensions en els preus. A
l’Aràbia Saudita el terrorisme amenaça
amb atacar instal·lacions petroleres (fins
ara només ho han aconseguit en oficines);
la producció a l’Iraq és ara mateix dos
terços del que era abans de la guerra, i
amb talls continus; i l’Iran està essent ame-
naçat per la sospita que té armes nuclears.
Si a això afegim la no resolució del con-
flicte entre Israel i Palestina, l’escenari geo-
polític que ens queda dista de ser l’ideal.

Finalment, hi ha el problema del coll
d’ampolla en el refinament del cru. Cada
vegada és menor el marge entre la capa-
citat de refinament i el consum mundial.
Les normatives mediambientals als països
desenvolupats fan molt difícil la construc-
ció de noves refineries.

Per tots aquests motius, subratllant l’e-
mergència de la Xina, el Sr. Blas fa veure
la necessitat de buscar nous jaciments.
Això es fa difícil, segons ell mateix admet,
perquè la recerca ha de ser en els països
de l’OPEP, i aquests de moment no ho
permeten. El preu d’equilibri a llarg ter-
mini sembla anar pujant dels 25 als 30,
35, etc. dòlars per barril, i no se sap ben
bé en quin sostre s’estabilitzarà. En tot
cas, el ponent avisa que els preus per sota
dels 20 dòlars ja han passat a la història.

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



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

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

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

Garantia. El Col·legi a més de visar el document, el signa electrònicament per la
qual cosa sempre podrà garantir, o desmentir que un document visat es corres-
pon amb l’original, que no ha sofert cap modificació en posterioritat al visat.

NOUS VISATS ONLINE

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya
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1 de febrer

Sessió temàtica sobre “El delicte fiscal.
Tipus, procediments i estratègies d’actua-
ció”, organitzada per la Comissió d’Asses-
sors Fiscals, a càrrec del Sr. Òscar
Morales, responsable de l’Àrea Penal de
l’oficina a Barcelona del Bufet Uría y
Menéndez i professor de Dret Penal de la
UOC.

3 de febrer

Seminari “Repàs de l’IVA” organitzat per la
seu de Girona del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, a càrrec del Sr. Josep M.
Tocornal, cap d’unitat de l’AEAT de Girona.

7 de febrer

Presentació OEE (Organización de Econo-
mistas de la Educación), organitzada per
la Comissió d’Ensenyament, a càrrec de la
Sra. Montserrat Casanovas, economista,
secretària de la Junta de Govern i mem-
bre de l’OEE i el Sr. Joan Sardà, econo-
mista i vice president de la Comissió
d’Ensenyament.

15 de febrer

Sessió temàtica sobre “La conflictivitat en
la reinversió dels beneficis extraordinaris”,
organitzada per la Comissió d’Assessors
Fiscals, a càrrec del Sr. Àngel Sáez, eco-
nomista, assessor fiscal.

17 de febrer

Conferència organitzada pel Club de Con-
juntura, sobre “L’economia catalana al
començament del 2005”, amb la partici-
pació del Sr. Víctor Fabregat, de la Sra.
Àngela Fernández, del Sr. Àngel Hermosi-
lla, del Sr. Joan Miquel Hernández, de la
Sra. Mercè Jou, de la Sra. Teresa Ollé, de
la Sra. Maria Parpal, de la Sra. Germani
Rincón, del Sr. Rafael Romero i del Sr.
Artur Saurí, va estar moderada pel Sr.
Jordi Goula.

17 de febrer

Roda de premsa organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya per a la pre-
sentació de l’Informe Situació Econòmica
Hivern 2005”, a càrrec del Sr. Àngel Her-

mosilla, economista, i de l’Il·ltre Sr. Jordi
Conejos, degà del Col·legi.

17 de febrer

Taula rodona: Gestió del coneixement,
organitzada pel Col·legi Oficial de Biblio-
tecaris-Documentalistes de Catalunya, amb
la col·laboració de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) i del Grup de Treball
d’Economia del Coneixement del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec de la
Sra. Adela Alós, Doc6, del Sr. Jordi Marín,
economista director de Tecnocampus, del
Sr. Julià Manzanas, economista i consultor
expert en noves tecnologies i de la Sra.
Susanna Serrano, Gestión del Conocimien-
to. Va moderar l’acte el Sr. Agustí Canals,
Universitat Oberta de Catalunya. L’acte es
va celebrar en el Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona.

21 de febrer

Presentació del treball “An applied view
of spatial economics from the IO perspec-
tive”, organitzada per la Comissió d’Eco-
nomia Industrial, Innovació i Localització,
presentat per la Sra. Rosella Nicolini, de
la UAB & IAE. 
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22 de febrer

Acte de” Presentació del número 49-50 de
la Revista Econòmica de Catalunya”, a
càrrec del Sr. Andreu Mas Colell i que va
comptar amb la presència del Sr. Antoni
Castells, conseller d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya i del Sr.
Jordi Conejos, degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

23 de febrer

Inici del curs “Consolidació comptable fis-
cal”, organitzat per la seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Joaquim Rabaseda, econo-
mista, catedràtic del departament d’em-
presa de la UdG; de la Sra. Soledad Moya,
economista, professora de la UAB i del Sr.
Francesc Gómez, economista, doctor en
ciències econòmiques i empresarials.

24 de febrer

Presentació del document de consens
d’Economia de la Salut: “Acord laboral
marc per a la sanitat catalana. Una propos-
ta.Avantatges i inconvenients”, organitza-
da per la Comissió d’Economia de la
Salut, a càrrec del Sr. Ramon Vallbé, advo-
cat i del Sr. Manel Castillo, gerent de
l’Hospital de Sant Joan de Déu.

1 de març

Sessió temàtica sobre “Responsabilitat
dels administradors amb la nova Llei gene-
ral tributària”, organitzada per la Comis-
sió d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr.
Diego Artacho Martín-Lagos, advocat,
soci del Bufet Carreras Llansana.

2 de març

Conferència sobre “Cohesió digital cap a
la Societat del Coneixement”, organitza-
da per la Comissió d’Economia del
Coneixement, a càrrec del Sr. Oriol
Ferran, secretari de Telecomunicacions i
Societat de la Informació de la Generali-
tat de Catalunya.

3 de març

Presentació del treball “Cultural transmis-
sion and discrimination”, organitzada per
la Comissió d’Economia Industrial, Inno-
vació i Localització, a càrrec del Sr. Ives
Zenou, IUI. Els comentaristes d’aquest
acte varen ser el Sr. Jen Josephson de la
UPF i el Sr. Antonio Cabrales de la UPF.

7 de març

Inici de les Jornades “El repte de la jubilació:
com preparar-se per afrontar-la, actituds i res-
postes davant la jubilació.Problemàtica i pos-
sibilitats actuals”, a càrrec del Dr. Joan-Jordi
Aragay Prades, economista i president del
TECI (Turisme Echanges Cultureles Interna-
tionaux), del Dr. Carles Barceló Valls, mem-
bre de SECOT (Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica), del Dr. Francisco Pons
Catcho, geriatre, president d’AUGG (Aules
Universitàries de Gent Gran de Barcelona),
del Sr. Manuel Pérez Delgado, enginyer.
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8 de març

Conferència sobre “Els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2005:cap a
un nou model de creixement”, organitza-
da per la Comissió d’Economia Financera,
a càrrec del Sr. Martí Carnicer i Vidal,
secretari general del Departament d’Eco-
nomia i Finances de la Generalitat de
Catalunya. Va moderar l’acte el Sr. Anton
Gasol, president de la Comissió.

8 de març

Seminari sobre “La tributació de les socie-
tats patrimonials”, organitzat per la seu de
Tarragona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec del Sr. Pablo Torrano,
advocat, soci de Garrigues Abogados y
Asesores Tributarios.

15 de març

Seminari sobre “Règim fiscal i legal de les
Fundacions”, organitzat per la seu de
Tarragona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec del Sr. Àngel Sàez,
economista, assessor fiscal, soci director
de Ros Petit, SA i del Sr. Àlex Sanahuja,
advocat.

15 de marc

Sessió temàtica sobre “Facturació i regis-
tres d’IVA”, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, amb la col·laboració
del REAF i del Centre d’Estudis Financers,
a càrrec de la Sra. Inmaculada Sánchez
Garrudo, inspectora d’Hisenda de l’Estat.

16 de març

Sessió temàtica sobre “Facturació i registres
d’IVA.2a.Edició”, organitzada per la Comis-
sió d’Assessors Fiscals, amb la col·laboració
del REAF i del Centre d’Estudis Financers,
a càrrec de la Sra. Inmaculada Sánchez
Garrudo, inspectora d’Hisenda de l’Estat.

16 de març

Seminari “Fiscalitat dels no residents”, orga-
nitzat per la seu de Girona del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
Joan Robleda, cap de serveis d’informació
tributària de l’AEAT de Girona.

17 de març

Conferència sobre “Millora del rendiment
del Controlling mitjançant el Controlling
Audit”, organitzada per la Comissió de
Comptabilitat, a càrrec del Sr. Alfonso
Requena i del Sr. Pau Blasi, directors de
Horvath & Partners a España. Va presen-

tar l’acte el Sr. Oriol Amat, economista i
catedràtic de la UPF.

17 de març

Casos pràctics d’auditoria, la sessió porta-
va per títol: “L’Estat del Cashflow”, orga-
nitzats per la Secció del REA a Catalunya,
a càrrec del Sr. Emili Gironella.

23 de març

Seminari “Règim Sancionador”, organitzat
per la seu de Girona del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
Joan Robleda, cap de serveis d’informació
tributària de l’AEAT de Girona.

29 de març

Conferència sobre el Cicle: Reflexions
europees. El model de política agrícola
europeu a debat”, organitzada per la
Comissió Unió Europea, a càrrec del Sr.
Ricard Ramon, assessor en assumptes
europeus del Patronat Català Pro Europa
a Brussel·les i del Sr. Josep Villareal,
director del gabinet d’anàlisi i prospectiva
del Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca de la generalitat de Catalunya. Va
moderar l’acte el Sr. Àlex Ruiz, vicepresi-
dent de la Comissió.
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30 de març

“Sessió divulgativa sobre novetats en la
complimentació del 036 mitjançant la
pàgina web de l’Agència Tributària”, orga-
nitzada per la Comissió d’Assessors Fis-
cals, a càrrec del Sr. Gonzalo García de
Castro, cap de la Dependència Regional
de Gestió Tributària.

31 de març

Assemblea de col·legiats per a l’aprovació
de la liquidació dels comptes anuals de
l’exercici 2004, presentació de l’informe
de gestió corresponent a l’exercici 2004
del Comitè de Normativa i Ètica Profes-
sional (CNEP), aprovació del Reglament
Disciplinari i aprovació del Reglament
d’Empara del Col·legi d’Economistes de
Catalunya.

Documents de treball a disposició dels
col·legiats
En aquest període s’ha posat a disposició 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:

– Documentació aportada pel Sr. Óscar Morales, responsable de l’Àrea Penal
de l’oficina a Barcelona del Bufet Uría y Menéndez i professor de Dret Penal
de la UOC, amb motiu de la sessió temàtica “El delicte fiscal.Tipus, procedi-
ments i estratègies d’actuació” del passat 1 de febrer organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada pel Sr. Àngel Sáez, economista, assessor fiscal, amb
motiu de la sessió temàtica “La conflictivitat en la reinversió dels beneficis extra-
ordinaris”, del passat 15 de febrer organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada per la Sra. Rosella Nicolini, de la UAB & IAE, amb
motiu de la presentació del treball “An applied view of spatial economics
from the IO perspective”, del passat 21 de febrer organitzada per la Comis-
sió d’Economia Industrial, Innovació i Localització.

– Documentació aportada pel Sr. Diego Artacho Martín-Lagos, amb motiu de la
sessió temàtica “Responsabilitat dels administradors amb la nova Llei general Tri-
butària” del passat 1 de març organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada pel Sr. Ives Zenou, IUI, amb motiu de la presentació
del treball “Cultural transmission and discrimination”, del passat 3 de març orga-
nitzada per la Comissió d’Economia Industrial, Innovació i Localització.

– Documentació aportada pel Sr. Martí Carnicer, amb motiu de la conferència
sobre “Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2005: cap a un nou
model de creixement”, del passat 8 de març, organitzada per la Comissió d’E-
conomia Financera.

– Documentació aportada per la Sra. Inma Sánchez Garrudo, amb motiu de la
sessió temàtica “Seminari sobre facturació i registre d’IVA” dels passats dies
15 i 16 de març organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada pel Sr. Josep Villarreal, amb motiu de la conferència
sobre Cicle: Reflexions europees.” El model de política agrícola europeu a
debat”, del passat dia 29 de març, organitzada per la Comissió Unió Europea.

– Documentació aportada pel Sr. Ricard Ramon, amb motiu de la conferència
sobre Cicle: Reflexions europees.” El model de política agrícola europeu a
debat”, del passat dia 29 de març, organitzada per la Comissió Unió Europea.

– Documentació aportada pel Sr. Gonzalo García de Castro, amb motiu de la
sessió temàtica “Novetats en la complimentació del 036 a través de la pàgina
web de l’Agència Tributària” del passat 30 de març organitzada per la Comis-
sió d’Assessors Fiscals.



Avantatges del carnet col·legial

Us informem dels acords a què ha arribat el Col·legi d’Economistes de Catalunya amb empreses, establiments i entitats diverses que oferiran descomptes i
avantatges comercials als membres del Col·legi, presentant el carnet col·legial.

AC Hotels ofereix descomptes variables fins a un 15% sobre tarifa oficial
en hotels d'Espanya, Itàlia i Portugal. Les reserves es poden fer al telèfon
902 292 293 indicant que sou membre del Col·legi.

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. 932 721 920 Fax: 934 874 961 info@almanak.org www.almanak.org

Oferta per als col·legiats que estiguin donats d'alta d'IAE: al contractar
una “Solución 10” d'Amena (amb portabilitat des d'un altre operador):
Siemens SL65 a 30 e o Siemens S65 a 50 e. Campanya vàlida fins 
a finalització d'existències; ofertes equivalents durant tot l'any.
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: Tel. 902 160 508 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: Psstge. Nogués,7-9, baixos 08025 Barcelona
Tel. 933 632 605 oficina@asdomiciliaria.com www.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

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 www.casadellibro.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 els nostres restaurants. (excepte Teppan Yaki)
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.

SEAT Catalunya Motor, SA, ofereix a tots els col·legiats i familiars 
un descompte mínim del 7% més aportació fabricant, en la compra 
de vehicles de la marca SEAT.
Per a més informació: Sr. Alfredo Grau (assessor de vendes)
Carrer A, núm. 51 (pol.Zona Franca) 08040 BCN Tel. 932 982 500 
Mòbil 649 296 960 agrau@catalunya-motor.es www.catalunyamotor.seat.es

Centre Médic Myoteràpia, us ofereix un 50% de descompte 
en la primera visita i un 10% en els següents tractaments, (Teràpia muscular
i suau del dolor, migranya, cefalea, esquena, colze, genoll, artrosi, etc).
Per a més informació: Casanova, 154, entl. Barcelona
Tel. 934 517 287 www.myoterapia.com

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

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

Calella: Bruguera, 136-138, baixos Tel. 937 690 961

Centros de Implantología y Estética Dental, ofereix a tots els col·legiats 
i familiars directes un 25% de descompte en tots els tractaments i 
un 30% en implantologia i 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

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

Clínica Baviera Corporate ofereix a tot el nostre col·lectiu i els seus 
familiars descompte del 50% en la primera visita, descompte en correcció 
làsser i 20% de descompte en la resta de tractaments.
Per a més informació: Tel. 902 130 100 www.clinicabaviera.com

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: dario@grossi-sas.com

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

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

Catalunya Motor



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

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. 934 510 466

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
info@hotelrutllan.com www.hotelrutllan.com

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 info@aquariumbcn.com

L’Auditori ofereix en la programació dels seus cicles de producció pròpia
“Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya”, “Nous sons”
i “Visions“, un 10% de descompte en la compra d’entrades a les taquilles
de l’Auditori.
Per a més informació: Lepant, 150 08013 Barcelona
Tel. 932 479 300 www.auditori.org

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.

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

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

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 a 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. També descomptes fins a un 50% sobre la
tarifa oficial de divendres a diumenge i festius (segons disponibilitat).
Les reserves les podeu fer al telèfon 902 115 116 indicant que sou membres
del Col·legi, amb el codi client 41697/96589 www.nh-hoteles.es

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 del Vallés
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 www.occidental-hoteles.com

Ona Joia ofereix un 10% de descompte en tots els seus articles.
Per a més informació:
Bulevard Rosa, local 20. 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
Argenteria, 25 08003 Barcelona Tel. 932 151 182

Parking David ofereix una tarifa especial de 5 e (1/2 dia), 8 e (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 COINMA, fabricant de mobiliari, 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
info@pragma.tiscalibiz.com www.coinma.com

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 932 008 884
prevengrup@prevengrup.com www.prevengrup.com

Nou servei de Quali Medic! Targeta QMCard ofereix grans descomptes en
diversos serveis mèdics i un accés 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: Antequera, 8-18 Tel. 932 857 512
SAR Regina: Mare de Deu del Coll, 22-30 Tel. 932 848 747

Style Hotels (Grup Hotusa) ofereix descomptes 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

Vilavi Hotels, central de reserves especialitzada en hotels de tracte familiar
ofereix a tots els col·legiats preus especials en les seves tarifes.
Per a més informació i reserves: Tel. 938 206 383 Fax 938 206 382
www.vilavihotels.com   vilavi@vilavihotels.com

ZyLAB ofereix a tots els nostres col·legiats: 5% de descompte en tota la línia
de software; 30% de descompte en la instal·lació funcional; 30% de des-
compte 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, entl. 2a B 08036 Barcelona
Tel. 914 185 811 roberto@zylab.com     www. zylab.es

GIRONA
Geieg-Mifas, ofereix unes tarifes especials en el pàrquing del carrer
de la Creu, s/n de Girona: 2 e (fins a tres hores) i 3 e (tot el dia) presen-
tant 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. 972 203 911
Bisbe Lorenzana, 33 (Girona) Tel. 972 206 226
Migdia, 47-49 (Girona) Tel. 972 224 545
Plaça dels Horts, 1 (Anglès) Tel. 972 420 505 www.opticarueda.com

TARRAGONA
Roc Blanc Hotels ofereix a tots els col.legiats i els seus familiars un 20%
de descompte (de diumenge a dijous) i un 10% de descompte (divendres i
dissabte) en estades d'allotjament i esmorzar i en programes de salut en
qualsevol dels seus 3 hotels:
Hotel Roc Blanc (Andorra) HotelRocBlanc@RocBlancHotels.com
Hotel Panorama (Andorra) HotelPanorama@RocBlancHotels.com
Hotel Termes (Montbrió del Camp) HotelTermes@RocBlancHotels.com
Per a més informació: Tel. 902 930 400 Vàlid tot l'any excepte 
del 24 al 27 de març i del 25 de desembre de 2005 al 5 de gener de 2006.

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

Grup Hotusa

francesc mestre art

NAVARRO

DAVID, S.A.P

HOTELES



Pàg. 54 Informatiu de l’economista núm. 102

Novetats Hemeroteca Todo Renta 2005. Guía
de la declaración 2004
Editorial: CISSPRAXIS, S.A.

Autors: Francisco  M. Mellado Benavente,
Javier Árgente Álvarez, 
Carlos Arveras Alonso, 
Ángel Márquez Rabanal 
i Emilio Nuño Castaño

Recoge todas aquellas
novedades que han expe-
rimentado los Impuestos
sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y sobre el
Patrimonio con inciden-
cia en la declaración del
ejercicio fiscal 2004.

Mérito y flexibilidad
Editorial: Paidós Empresa

Autor: Francisco Longo

Este libro pretende
poner las cosas un
poco más fáciles a quie-
nes quieren entender
mejor la lógica del com-
portamiento humano
en las organizaciones
públicas, y ofrecer
enfoques que ayuden a

orientar la gestión de los recursos humanos
hacia la mejora de los servicios públicos.
Aunque escrito desde la experiencia espa-
ñola, los conceptos y referentes empleados
se caracterizan por una vocación de uni-
versalidad y una orientación comparada. 

Ensayos sobre 
la Economía Española
en el Siglo XXI
Editorial: Gestión 2000.com

Autor: Joaquín Trigo Portela

En la última década
la economía española
ha conseguido con-
verger con la UE en
renta per cápita, ha
logrado estabilidad
monetaria y fiscal pero
no el pleno empleo
ni el equilibrio exte-

rior. En lo que va del siglo XXI la rápi-
da entrada en la vida industrializada de
China y otros gigantes demográficos,

junto con la ampliación de la UE, obli-
gan a una adaptación profunda y rápida
a una situación nueva e irreversible. Los
ensayos que configuran este libro, dan
cuenta de rasgos centrales del proceso
en curso, sugieren líneas de adaptación
y señalan puntos vulnerables junto con
medidas correctoras.

Informe 
2004

Publicat per: 
Observatori Barcelona

Guia per al
bon govern
de l’empresa
no cotitzada 
i familiar

Publicat per: Generalitat de Catalunya
CIDEM

Autor: Joseph Albet

L’empresa
familiar 
a Catalunya. 
Quantificació
i caracterís-
tiques

Publicat per: Generalitat de Catalunya
CIDEM

Autors: Modes Guinjoan, Carles Murillo,
Jordi Pons

La sistematització 
de la innovació. 
Normes dela sèrie 

UNE 166.00
D’R+D+I
Publicat per: 
Generalitat de Catalunya
CIDEM

Meditando 
el Management
Editorial: Gestión 2000

Autor: Ventura Ruperti i Jordi Nadal

“Meditando el Manage-
ment” no busca aportar
respuestas “pret a por-
ter” ni panaceas de
aplicación automática,
seguramente porque
tampoco existen. Más
bien avanza por el
sendero de la pregunta

y de la reflexión permanentes, para demos-
trar que estas simples pero poderosas herra-
mientas son las armas más eficaces de que
disponen los hombres y mujeres que afron-
tan el estimulante reto de marcar los caminos
por los que ha de avanzar la sociedad del
siglo XXI, en busca de su propia identidad,
felicidad y desarrollo.

La Administración
Concursal
Autors: Roberto Cortadas Rabat,

Joseph Capdevila Francás,
Ignasi LLatjós Sanuy 
i Daniel Capdevila Dalmau

El trabajo se divide en
ocho capítulos aparte del
introductorio. Expuesta
la introducción hace
referencia al nombra-
miento y cese de los
administradores con-
cursales. Se estudian
las condiciones que

deben reunir, su estatuto jurídico, la posi-
ble recusación y separación del cargo y
los colaboradores con los que pueden
contar para desarrollar correctamente su
labor. Hace también una referencia a sus
responsabilidades y posibles sanciones a
que una mala praxis puede llevarles.
Finalmente se ofrecen una serie de mode-
los de los distintos documentos que
deben producir los administradores con-
cursales insistiendo en aquellos de ver-
tiente más estrictamente económica.
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores

Agenda maig 2005
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 2 de maig 16.30 h Sala d’Actes
Nous indicadors de gestió: Balanced Scorecard, EVA

• 4 de maig 09.30 h Aula 1
Gestió per processos i gestió de processos

• 5 de maig 16.30 h Sala d’Actes
Seminari de la declaració de l’Impost sobre societats 2004

• 11 de maig 09.30 h Sala d’Actes
Postgrau en viabilitat d’empreses i administració concursal

• 11 de maig 09.30 h Sala d’Actes
Curs d’Administració Concursal

• 11 de maig 17.30 h Deganat 
Jornades d’Informació Ambiental: El protocol de Kyoto Reg. Propietat

• 18 de maig 17.00 h Sala d’Actes
Principis i normes comptables espanyoles versus
normes internacionals de comptabilitat (IAS/IFRS)

• 18 de maig 17.30 h Deganat 
Jornades d’Informació Ambiental: Sistemes de Gestió Reg. Propietat
Mediambiental

• 19 de maig 17.00 h Aula 2
Gestió pràctica de tresoreria

• 23 de maig 18.00 h Aula 2
Anàlisi tècnica de mercats financers

• 25 de maig 17.30 h Deganat 
Jornades d’Informació Ambiental: Cloenda. Sostenibilitat en Reg. Propietat
l’era del coneixement: La informació ambiental del futur

• 26 de maig 19.00 h 2on 6a
Curs de control i auditoria interns

• 3 de maig 12.00 h Sala d’Actes
“Campanya de renda 2004. Novetats”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 5 de maig 19.00 h Sala 
Reunió interna de Juntes

• 4 de maig 12.00 h Sala d’Actes
La Memòria de Sostenibilitat, un nou camp d’actuació 
professional pels economistes.
Presentació de l’estudi “Continguts mínims de l’apartat 
econòmic de la Memòria de Sostenibilitat”

• 26 de maig 19.00 h Sala d’Actes
“Especulació i cobertura en els mercats de matèries primes”

• 12 de maig 18.00 h Sala Reunions
Reunió interna

• 12 de maig 19.00 h Sala d’Actes
Cicle: “Casos d’èxit en la Gestió del Coneixement: 
l’Hospital de Sant Joan de Déu”

• 12 de maig 09.00 h Sala d’Actes
Jornada tècnica d’auditoria
Cal fer inscripció prèvia enviant al Col·legi la butlleta corresponent.

• 9 de maig 16.00 h Seu de Girona
“Renda 2004”

• 19 de maig 10.00 h Seu 
“Valoració d’empreses i visió global de Tarragona
de la compravenda de companyies”

• 26 de maig 16.30 h Seu 
“Nous indicadors de gestió” de Tarragona

AULA D’ECONOMIA

COMISSIÓ
D’ASSESSORS
FISCALS

COMISSIÓ D’ECONOMIA 
DE LA SALUT

COMISSIÓ D’ECONOMIA 
DEL MEDI AMBIENT

COMISSIÓ D’ECONOMIA
FINANCERA

COMISSIÓ D’ECONOMIA
DEL CONEIXEMENT

COMISSIÓ D’ECONOMIA
DEL CONEIXEMENT 
I COMISSIÓ D’ECONOMIA
DE LA SALUT

SECCIÓ 
DEL REA
A CATALUNYA

SEU DE GIRONA

SEU DE TARRAGONA
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