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uan llegiu aquest escrit haurà finalitzat la  Xa edició de  la Jornada dels Economistes 2005 i el Sopar dels
Economistes. L’origen d’aquests actes es remunta a l’any 1996 en motiu de la celebració del 25è aniver-

sari de la constitució del Col·legi d’Economistes de Catalunya. La Jornada va ser concebuda com una trobada de refle-
xió plurisdisciplinar sobre temes econòmics, i estructurada en setze sessions de treball, 8 simultànies al matí i 8
simultànies per la tarda. El sopar dels economistes, per contra, es va dissenyar com la part lúdica de la Jornada, de tro-
bada informal entre els col·legiats en què s’aprofita per homenatjar als col·legiats que acompleixen 25 anys que ho són
i per al lliurament dels guardons dels Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya. L’èxit de la ini-
ciativa va impulsar la seva repetició fins a l’edició d’enguany. S’ha mantingut l’estructura de les primeres Jornades, amb
uns tallers de treball i un sopar amb lliurament de premis. Any darrere any, s’ha millorat l’edició anterior, aprenent de
les petites errades i afegint-t’hi millores (lema central, llibre de ponències,...) i novetats en el Sopar com l’acte de nome-
nament de Col·legiats de Mèrit i/o d’Honor i els Premis de Reconeixement, fins a aconseguir que la Jornada fos com és
avui en dia, l’acte públic més important que organitza el Col·legi cada any i en la “festa” dels economistes.

En el transcurs del sopar dels Economistes, a més del lliurament dels Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econò-
mica de Catalunya, i dels Premis de Reconeixement, es va fer l’acte de nomenament com a Col·legiat de Mèrit al pro-
fessor Antoni Argandoña. 

La Junta de Govern que va deliberar la proposta de Col·legiat de Mèrit per enguany va acordar unànimement nome-
nar al professor Antoni Argandoña Col·legiat de Mèrit sobre la base d’un conjunt d’aspectes que de forma sintètica fan
referència tant al reconeixement per les seves aportacions a la ciència i a la pràctica de l’economia, en matèries com
l’economia espanyola, el mercat de treball, l’ètica aplicada a l’economia i a l’empresa i els fonaments antropològics
i ètics de l’economia, com també en reconeixement a la seva tasca docent i el seu mestratge en l’ensenyament de l’e-
conomia. Finalment, i no per això menys important, en reconeixement, al seu continu suport i col·laboració amb la
nostra professió i, concretament, amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya, participant activament en el desenvo-
lupament de qualsevol activitat o iniciativa que se li ha proposat i en els darrers anys una col·laboració més estreta
enfront del Comitè de Normativa i Ètica Professional.

No m’estendré en fer un resum dels seus mèrits. Us convido a llegir l’escrit que ha publicat el Sr. José Antonio Garcia-
Duran de Lara que ha fet una versemblança tant de la seva trajectòria professional com personal, al qual vull agrair
públicament la seva col·laboració.

Coincidint amb la Jornada s’ha iniciat la distribució d’un llibre sobre la història del nostre Col·legi que recull la seva
evolució des dels orígens fins pràcticament al dia d’avui. Aquesta història ha estat confeccionada per en Francesc
Cabana i ha comptat amb l’esponsorització de la Caixa de Catalunya.

Aquest llibre ens permet, d’una banda, reflexionar sobre l’evolució que s’ha seguit, així com ens ajuda a posicionar-
nos de cara al futur. Per altra banda, el llibre és un reconeixement, a les persones que apostaren per la nostra profes-
sió quan encara era incipient, i que amb la seva dedicació i il·lusió constituïren la Sección provincial del Colegio
Nacional de Economistas en Barcelona, l’any 1954, que fou l’embrió de l’actual Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya. També és un reconeixement a tots aquells col·legiats que al llarg d’aquests anys han fet possible que el Col·legi
prestés els serveis i les activitats que l’han caracteritzat. 

El passat 11 d’octubre es va presentar als diversos mitjans de comunicació els resultats de l’enquesta “Situació
Econòmica Tardor 2005”, acomplint-se quatre anys des de la primera de les enquestes “Situació Econòmica” que es
va presentar als mitjans de comunicació. En aquest temps hem aconseguit que cada cop més col·legiats participessin
responent l’enquesta fins arribar a disposar d’una mostra estable de nou-cents col·legiats que hi participen, i una
bona acceptació per part dels diversos mitjans de comunicació del país

Dels resultats de l’enquesta Situació Econòmica, Tardor 2005, destacaria el fet que els col·legiats opinen que en els darrers
mesos en la situació econòmica de Catalunya i d’Espanya s’ha produït una millora significativa de les expectatives, asso-
lint-se els resultats més positius de l’últim any i mig, a la vegada que expressen la seva incertesa front el futur recent.

Finalment comentar-vos que l’Informatiu que teniu a les mans inclou a més una ressenya de l’acte que va tenir lloc
el passat 6 d’octubre, commemoratiu del primer any de funcionament de la Llei Concursal, en què varen intervenir
el Sr. Heliodoro Sánchez, registrador mercantil de Barcelona i província i el Sr. José Maria Fernández Feijo, magistrat
jutge mercantil, núm.3 de Barcelona, i en què, com veureu cada cop més els economistes que actuen com a admi-
nistradors concursals són més valorats.
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Antonio Argandoña és un barceloní de
pro, porta quaranta anys exercint una
tasca múltiple: I) ensenyar economia; II)
discutir les millors solucions per a l’econo-
mia espanyola; III) difondre-les; IV) escriu-
re sobre teoria econòmica; i V) economia
espanyola; VI) mostrar l’estricta relació
entre bona economia i vida ètica dels
agents econòmics. I aquest treball l’ha fet
de forma constant i excel·lent. Ha estat i és
un gran exemple personal per a tots els
professors i professionals de l’economia!

El seu primer gran moment consisteix en
la introducció del monetarisme a Espanya.
Tasca díficil que va ser. Tots els economis-
tes espanyols teníem una formació keyne-

siana, i aquest keynesianisme estava en el
seu apogeu arreu del món. A Espanya per
què anava bé al desig d’expansió de les
administracions públiques durant la Dicta-
dura. A els Estats Units per què els econo-
mistes assessors del president Kennedy
havien tingut èxit en la seva tasca d’animar
l’economia nordamericana mitjantçant
reduccions d’impostos unides a una política
monetària expansiva. Europa tenia una men-
talitat completament keynesiana després de
la dura experiència dels anys trenta, mentre
va durar l’obsessió del pressupost equilibrat
(superàvit pressupostari de plena ocupació).
Alguns economistes, com Harry Johnson a
Anglaterra i Canadà, o Argandoña a Espanya,
o el grup Ordo a Alemanya, van veure els

defectes d’aquell keynesianisme, van
denunciar que es convertia en creador d’in-
flació, i van veure en el monetarisme la doc-
trina necessària per tornar a una societat més
dinàmica –amb menys errors d’assignació– i
de més estabilitat nominal. El shock d’oferta
negatiu de la pujada dels preus del petroli de
1974 i 1978 els va donar la raó. Luis Angel
Rojo renconeixeria que no hi havia solució
keynesiana vàlida per a la nova crisi en un
món de fortes expectatives inflacionistes.
Però no es va reconèixer a Argandoña el seu
paper de precursor de les noves idees, tant
en la seva tesi doctoral (Estado actual de las
teorías sobre la inflación), com en el seu pri-
mer llibre teòric (La teoría monetaria moder-
na, 1972, amb edició ampliada el 1981).

Resultat d’aquell treball, com sempre, l’es-
forç de divulgació, com en el llibre El
dinero, publicat per Salvat el 1973, o les
estupendes Enciclopedia práctica de eco-
nomía, d’Orbis, i Enciclopedia de econo-
mía española, de la mateixa editorial.

La taxa de sacrifici de la nostra lluita contra
la inflació (des dels pactes de la Moncloa
de 1977) va ser elevada. L’atur, necessari
per reduir cada punt de la inflació segons
alguns, persistent, exigia una anàlisi acu-
rada per intentar donar-li la volta.

Liberalització del mercat de productes i del
mercat de treball. També en aquesta tasca
hi va ser Antonio Argandoña a primera
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L’interès més alt

Antonio Argandoña Ramiz.
Una semblança



línia. En les seves classes a la Facultat de
Pedralbes, i en l’IESE, i a Pamplona; en els
seus comentaris de conjuntura de l’IESE;
en les seves conferències d’actualització
als exalumnes de l’IESE per tota Espanya;
en els seus llibres i articles sobre la situació.
Mai he entès com podia aguantar un ritme
tan frenètic de treball. Sempre amb senyo-
ria, tranquil·litat, com si no estigués fent res.
Alhora que mai negava una estona de con-
versa, i consells, als seus companys o alum-
nes. Cap dels temes específics que podien
incidir sobre la solució de l’atur va deixar
d’interessar-li: el mercat de treball (Una
historia del desempleo en Espanya, 1999, el
seu discurs d’ingrés a la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras), el mer-
cat de capitals (Crisis y reforma del merca-
do de valores en Espanya, 1988), l’estalvi
agregat del país (L’estalvi a Espanya durant
els anys setanta i vuitanta, 1986), etc.

I novament l’esforç de divulgació i de crea-
ció de materials didàctics, en què vaig tenir
l’honor de col·laborar. Vam escriure junts
La economía española en cifras  (1985),
Introducción a la Macroeconomía españo-
la (1988), Macroeconomía española: hechos
e ideas (1992) i Ejercicios de macroecono-
mía (1991). Va ser un verdader plaer, amb

el seu tracte, veure la quantitat d’idees i
apreciacions en què coincidíem. La seva
contribució anual al Libro Marrón del Cír-
culo de Empresarios, que hauria de reu-
nir-se en un volum, és un dels millors
observatoris d’allò que passava en aquells
anys en l’economia espanyola.

Aquella reflexió aplicada, realista, necessi-
tava un bagatge teòric posat al dia. El seu
manual de Macroeconomía avanzada,
1997, amb Consuelo Gámez i Francisco
Mochón, presenta de forma detallada i
amb enorme capacitat pedagògica, tant
les derivacions de les expectatives racio-
nals com les teories del cicle real i les
seves aplicacions, sense oblidar les dis-
cussions sobre el dèficit públic que tenen
la seva base en el principi d’equivalència
de Barro-Ricardo. Som dinàstics o no?

El tercer moment important de la seva tra-
jectòria intel·lectual és quan centra la seva
atenció en l’ètica dels negocis, que sempre
va ser una de les seves preocupacions. El
teorema d’impossibilitat d’Arrow ens va fer
tornar la vista a tots els economistes cap als
valors tradicionals. En aquest sentit, l’es-
quema de motivació humana de Kreps o
Williamson, per exemple, li sembla molt

limitat, sobretot després d’haver compartit
hores de discussió amb el professor Pérez
López. A partir d’aquí l’empresa passa a
definir-se com un conjunt de persones que
tenen uns valors en comú i que lluiten per
ells. Novament la constància, la capacitat
pedagògica, una capacitat analítica que
arriba fins a l’última escletxa, marquen la
seva aportació en aquest terreny, que enca-
ra no ha estat recollida de forma conve-
nient. Pot llegir-se, amb tot, La ética de la
empresa (1994) o La dimensión ética de las
instituciones y los mercados financieros
(1995), on es raona perquè els empresaris
i directius necessiten l’ètica per fer-ho bé,
de la mateixa manera que els economistes
hem de tenir en compte la dimensió ètica
de les nostres accions.

Qui ha tingut la sort de tractar amb Anto-
nio saben que el seu truc consisteix en
què està enamorat, que vol a Déu i a tots
nosaltres. La inspiració cristiana ha estat
una constant de tots els seus escrits i dels
seus esforços, tan fructífers, a fi i efecte
que Espanya compti amb una economia
moderna i dinàmica.

José Antonio García-Durán
Catedràtic de la Universitat de Barcelona



Tot i el pessimisme que encara caracterit-
za l’opinió que tenen els col·legiats sobre
la situació econòmica de Catalunya i
d’Espanya, en els darrers mesos s’ha pro-
duït una millora significativa de les
expectatives, assolint-se els resultats més
positius de l’últim any i mig.

Un 49,9% dels col·legiats que contesta a
l’enquesta considera que la situació
actual de l’economia catalana és igual
que fa un any, mentre que un 38,2%
assenyala que és pitjor i un 11,4% que és
millor. Tot i que encara és notable el per-
centatge d’economistes que manifesta
que el panorama actual és menys favora-
ble que el del mateix període del 2004,
cal destacar que en comparació amb els
resultats de l’enquesta passada ressalten
uns resultats relativament més positius.
S’observa que el percentatge de
col·legiats que opina que la situació és
ara millor que la de fa un any s’ha incre-
mentat notablement (5,6 punts percen-
tuals més), alhora que també augmenta
la proporció dels que consideren que
l’estat actual és igual (2,6 punts més),
però, sobretot, cal destacar que dismi-
nueix significativament el percentatge
dels que estimen que és pitjor (7,9 punts

menys). Tot això contrasta amb l’empitjo-
rament que es va palesar en l’enquesta
anterior del mes de maig respecte de la
realitzada el febrer. Cal esmentar, d’altra
banda, que els resultats aconseguits en la
present enquesta són els més favorables
des de la consulta efectuada el mes de
febrer de l’any 2004.

A l’igual que en altres ocasions, l’opinió
que tenen els col·legiats sobre la seva
situació econòmica personal és més posi-
tiva que la que tenen sobre l’estat de l’e-
conomia en general. En aquest cas, també
es denota una millora relativa en l’opinió
dels economistes, després de l’estanca-
ment produït en l’enquesta del mes de
maig. Val a dir que es tracta dels resultats
més favorables obtinguts des de la con-
sulta del febrer del 2004. Un 54,8% dels
enquestats considera que l’estat actual de
la seva pròpia economia és igual que el
de fa un any (percentatge que es situava
en el 57,7% en el mes de maig), mentre
que un 27,0% apunta que és millor (un
23,9%) i un 18,0% assenyala que és pitjor
(un 18,0%). 

Com en ocasions anteriors, l’índex de
confiança dels economistes –que sintetit-

za el sentiment dels col·legiats davant de
la situació econòmica general, tenint pre-
sent una gran diversitat de factors (evolu-
ció del PIB, clima polític, relacions
internacionals, preus de les primeres
matèries, …)– atorga un aprovat a l’evo-
lució actual de les economies de Catalun-
ya i d’Espanya, valoració que continua
sent més elevada en el segon cas que en
el primer, tal i com ve succeint des de fa
dos anys. Es puntua amb un 5,95 sobre
un total de 10,00 a l’economia estatal i
amb un 5,42 a la del Principat. En els
darrers mesos s’ha produït una millora
significativa en l’opinió que es té sobre la
situació econòmica catalana, cosa que
trenca la tendència descendent mostrada
des de l’octubre del 2003, mentre que es
palesa un estancament en la valoració
sobre la realitat econòmica espanyola, en
línia amb el que ve succeint des de fa un
any. De fet, a l’enquesta del mes de maig
es va puntuar amb un 5,29 en el primer
cas i amb un 5,92 en el segon. D’altra
banda, es pot afegir que el diferencial de
l’índex entre ambdues economies s’ha
reduït en els darrers mesos després d’am-
pliar-se durant força temps a favor d’Es-
panya i d’assolir-se la màxima distància
en la consulta passada.
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Reproduïm les principals conclusions de la darrera de les enques-
tes de situació econòmica corresponent a l’any 2005, “Situació
Econòmica, Tardor 2005”, que entre el 14 de setembre i el 3
d’octubre tots els col·legiats varen poder contestar mitjançant la
pàgina web del Col·legi. A la web del Col·legi http://www.coleco-
nomistes.com, hi trobareu el text complet de l’informe.

En aquesta edició un total de 856 col·legiats han 
contestar l’enquesta (13,8% sobre la població total), 
distribuïdes de la següent manera: Atenen 
a la seva condició laboral Assalariat: 
50,6%, Empresari i/o treballador 
per compte propi: 44,0% 
i Aturats: 5,4%; atenent 
al sector d’activitats, Serveis: 86,7% 
(Serveis a empreses i a particulars: 51,7%),
Indústria: 10,0%, Construcció: 
2,9% i Agricultura, ramaderia,
pesca i forestal: 0,4%.

Estat actual de l’economia

Situació econòmica (tardor 2005)
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Situació de l’economia catalana
“Creus que la situació actual de l’economia catalana és ara millor, igual o pitjor que fa un any?”

Situació de % de col·legiats
l’economia 2005 2004 2003 2002
catalana Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Tendència

Millor 11,4 5,8 9,4 7,3 7,8 13,3 12,2 6,7 3,7 3,4 6,3 6,4

Igual 49,9 47,3 51,5 47,9 50,0 48,8 55,6 44,0 32,7 32,1 43,7 38,5

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

No tenen 
opinió 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,3 1,4 0,9 1,5 1,1 3,6 2,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (856) (853) (940) (943) (885) (777) (734) (691) (590) (650) (558) (439)

Millor Igual

Pitjor No tenen opinió

% de col·legiats

49,9

0,5

38,2
11,4

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

Evolució de la situació econòmica de Catalunya

Situació de % de col·legiats
econòmica 2005 2004 2003 2002
personal Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Tendència

Millor 27,0 23,9 24,0 24,1 25,0 27,6 24,9 21,8 21,0 20,8 26,2 28,0

Igual 54,8 57,7 57,0 58,2 57,3 55,9 58,1 55,4 48,5 54,3 52,5 59,0

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

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

TOTAL               100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (856) (853) (940) (943) (885) (777) (734) (691) (590) (650) (558) (439)

Millor Igual

Pitjor No tenen opinió

% de col·legiats

54,8

0,2
18,0 27,0
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El preu del petroli i dels carburants
encapçala el rànquing dels principals
problemes actuals de l’economia catala-
na, seguit de l’estat de les infraestructures
i comunicacions.En els darrers mesos, ha
continuat creixent la preocupació davant
de la pujada del preu del petroli i dels
carburants i s’ha moderat la relativa a la
relació entre l’euro i el dòlar.

Segons els col·legiats, els principals proble-
mes que té actualment l’economia catalana
són el preu del petroli i dels carburants i
l’estat de les infraestructures i comunica-
cions, tal i com apunta el 65,2%i el 62,0%
dels que han contestat. A certa distància, li
segueix la manca de reformes estructurals i
la inflació, indicats per un 41,9% i per un
35,5% dels economistes. Altra dificultat a

destacar són els costos laborals (22,1%),
mentre que la resta són apuntats per un
20% o menys dels col·legiats.

En els darrers mesos ha continuat aug-
mentant significativament la preocupació
dels economistes per la marxa del preu del
petroli i dels carburants, qüestió que passà
d’estar apuntada per un 31,0% dels
col·legiats en l’enquesta del mes de febrer
a ser indicada per un 49,4% en la de maig
i un 65,2% en la present. També creix l’a-
tenció per la manca de reformes estructu-
rals, qüestió assenyalada per un 39,5% dels
economistes en la passada enquesta i per
un 41,9% en l’actual. En sentit contrari, ha
tingut lloc un descens important en la pro-
blemàtica associada a la cotització entre
l’euro i el dòlar, que en la consulta del mes
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Problemes de l’economia catalana

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

Problemes de % de col·legiats
l’economia 2005 2004 2003 2002
catalana Octubre Maig Febrer Octubre Maig Febrer Octubre Maig Febrer Octubre Maig Tendència

Preu del petroli i carburants 65,2 49,4 31,0 49,0 38,7 3,0 7,5 7,9 15,3 16,2 8,6

Infraestructures i comunicació 62,0 62,1 63,5 62,9 63,0 69,9 66,9 56,8 55,9 62,9 62,2

Manca reformes estructurals 41,9 39,5 43,8 47,1 48,2 52,5 51,1 43,9 42,2 49,2 50,7

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

Costos laborals 22,1 23,6 24,9 24,4 30,5 33,2 23,8 22,4 17,8 23,7 25,5

Feblesa demanda estrangera 19,2 18,8 20,0 21,1 19,8 20,0 26,0 26,2 23,1 32,9 19,2

Feblesa demanda interna 10,5 12,7 12,8 14,8 13,7 13,5 19,9 26,7 17,1 26,0 22,6

Atur 9,4 10,2 13,9 15,0 17,9 20,7 21,4 19,2 25,9 21,1 27,1

Cotització dòlar-euro 5,7 15,6 23,0 7,7 13,2 23,0 14,4 23,3 4,2 1,7 6,5

de maig era indicada per un 15,6% i en
l’actualitat és considerada per un 5,7%.
També disminueixen en importància la
inflació i la feblesa de la demanda interna. 
A les anteriors qüestions, cal afegir,
també, la preocupació notable i creixent
que els col·legiats manifesten, a l’igual
que en passades edicions, per dues temà-
tiques importants. D’una banda, el dèficit
fiscal que pateix Catalunya i les desiguals
relacions que manté amb la resta de l’Es-
tat i, de l’altra, la situació política catalana
(manca de polítiques estratègiques clares,
inestabilitat i desconfiança, desorientació,
poca cohesió interna,…). Altres problemes
a ressenyar són el mercat de l’habitatge i
els preus immobiliaris, les deficiències en
els camps de la innovació, productivitat i
capital humà, els processos de deslocalit-
zació i la manca de competitivitat, i la pèr-
dua d’estructura empresarial.



Perspectives sobre 
l’economia dels propers
mesos
Els col·legiats creuen que en els propers
mesos la situació econòmica es man-
tindrà estable, tot i que amb tendència a
empitjorar cara a final de l’any.

Un 66,3% dels col·legiats espera que en el
darrer trimestre de l’any 2005 l’economia
del Principat continuï igual que en l’actuali-
tat, alhora que un 21,1% anticipa un empit-
jorament i un 11,0% preveu una millora. Es
confirma, doncs, un estancament de la
situació actual per als propers mesos, si bé
amb una major inèrcia al deteriorament.
L’índex de confiança dels economistes
atorga un aprovat a la situació econòmica

prevista per a final del 2005, tant en el cas
de Catalunya com del conjunt de l’Estat.
No obstant això, s’anticipa un empitjora-
ment respecte de la situació present, que,
a l’igual que ha passat en les cinc enques-
tes anteriors, serà més intens en el con-
junt d’Espanya que al Principat,
retallant-se el diferencial favorable que
palesa la primera sobre la segona. Tot i
així, les previsions per a l’economia esta-
tal continuen sent millors que les relatives
a l’economia catalana. De manera especí-
fica, es puntua amb un 5,31 sobre un total
de 10,00 a l’estat de l’economia del Prin-
cipat a final de l’exercici (0,11 punts
menys que en l’actualitat), mentre que,
d’altra banda, s’atorga un 5,67 a la situa-
ció econòmica del conjunt de l’Estat (pèr-
dua de 0,28 punts en relació al present).
Val a dir que en amdós casos les previ-
sions que apunten els col·legiats són

millors que les que es van efectuar sobre
la situació esperada a final del 2005 en
l’enquesta passada (5,15 per a Catalunya
i 5,60 per a Espanya).
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Una proporció destacada dels economis-
tes són partidaris que es retornin als
ciutadans els ingressos fiscals extraordi-
naris derivats de la pujada del preu del
petroli.

Un 61,4% dels col·legiats creu que el
Govern estatal hauria d’instrumentar
els mecanismes oportuns per retornar
als ciutadans els ingressos fiscals extra-
ordinaris obtinguts com a conseqüèn-
cia de l’augment de la cotització del
petroli. 

Per contra, un 32,4% estima que no ho
hauria de fer.

“Creus que el Govern estatal hauria d’es-
tablir mecanismes per retornar als ciuta-
dans els ingressos fiscals extraordinaris
obtinguts gràcies a la pujada del preu del
petroli?”

Retorn dels ingressos
fiscals extraordinaris
derivats de la pujada
del preu del petroli

Posició davant de la
filosofia del Pla Estatal
per reduir el dèficit
sanitari
Bona part dels col·legiats s’oposen al pla
proposat pel Govern estatal per reduir el
dèficit sanitari.

Un 56,6% dels economistes està en desa-
cord amb la fisolofia del pla proposat pel
Govern estatal que té per objectiu reduir el
dèficit sanitari, que consisteix en un aug-
ment dels impostos indirectes, una major
implicació fiscal de les comunitats autòno-
mes i una aportació directa de l’Estat d’uns
1.700 milions d’euros per al període 2006-
2007. No obstant això, cal destacar que un
37,2% es mostra partidari d’aquest pla.

“Estàs d’acord amb la filosofia del pla
recentment proposat pel Govern estatal
amb l’objectiu de reduir el dèficit sanitari
(augment d’impostos indirectes, més impli-
cació fiscal de les comunitats autònomes, i
aportació directa de l’Estat limitada a uns
1.700 milions d’euros per al 2006-2007)”

Sí No No tenen opinió

% de col·legiats

32,4

6,2

61,4

Sí No No tenen opinió

% de col·legiats

56,6

6,2

37,2

Mesures per donar 
resposta al dèficit 
d’aigua
Segons els economistes, entre les mesures
a prendre per donar resposta al dèficit
d’aigua de Catalunya cal destacar el
foment d’una nova cultura de consum
de l’aigua, seguit d’una millora en la
gestió i el manteniment de les infraes-
tructures.

Un 69,5% dels col·legiats considera que la
resposta al dèficit d’aigua que estructural-
ment pateix Catalunya passa per fomentar
una nova cultura de consum de l’aigua (bé
escàs, estalvi,…), mentre que un 59,4%
assenyala la necessitat de millorar la gestió
i el manteniment de les infraestructures.

Altres mesures que caldria prendre són la
construcció d’instal·lacions desaladores
(48,8% dels economistes), seguida de la
recuperació de reserves d’aigua abando-
nades i la intensificació de l’aprofitament
de recursos subterranis (34,4%), així com
del trasvassament d’aigua del Roine a l’E-
bre (27,1%).

Un 15,0% dels col·legiats aposta per ela-
borar una nova versió del Pla Hidrològic
Nacional (PHN) i un 11,2% assenyala la
necessitat d’apujar els preus de l’aigua.

Altres alternatives apuntades són la cons-
trucció de nous pantans, la penalització
del malbaratament i del consum excessiu
d’aigua (en lleure, jardins,…), i un major
control del consum domèstic. 
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“Quines mesures creus que s’haurien de
prendre per donar resposta al dèficit d’aigua
que estructuralment pateix Catalunya?”

Mesures % col·legiats

Fomentar una nova cultura de consum 
de l’aigua (bé escàs, estalvi,...) 69,5

Millorar la gestió i el manteniment
de les infraestructures 59,4

Construir instal·lacions desaladores 48,8

Recuperar reserves d’aigua abandonades
i intensificar l’aprofitament 
de recursos subterranis 34,4

Transvasar aigua del Roine a l’Ebre 27,1

Elaborar una nova versió 

del Pla Hidrològic Nacional (PHN) 15,0

Apujar els preus de l’aigua 11,2

Mesures per donar resposta al dèficit d’aigua





Aquest primer any però, no passarà a la
història per haver contribuït a augmentar
la confiança i en definitiva l’ús que els
agents econòmics i socials han fet del
nou marc concursal, tot i ser d’obligat
compliment – cal recordar que en l’ante-
rior sistema caracteritzat per fallides i sus-
pensions de pagaments, era una opció
voluntària del deutor acollir-s’hi o no. Les
xifres són prou clares; segons l’INE els
anys 2001, 2002 i 2003, les declaracions
de procediments concursals, entre fallides
i suspensions de pagaments, van ser res-
pectivament per cada any de 759, 1.037 i
1.012; en el primer any de vigència de la
nova Llei, aquesta xifra es situa en els 672
concursos (veure Quadre).

Tampoc i en general l’evolució dels
procediments no està essent l’esperada,
ja que dels 672 procediments oberts
aquest primer any, tant sols s’han
conclòs dos concursos, i s’han aprovat
tres convenis. Una primera interpretació
radica en la pèssima situació patrimo-
nial en què es troben les empreses que
arriben al Concurs, sovint massa tard
per poder acomplir amb garanties un
pla de viabilitat.

Pel que fa als jutjats mercantils i a la tra-
mitació dels expedients, la província de
Barcelona figura com la primera de l’Es-

tat en expedients tramitats; tot i tenir un
jutjat menys que Madrid, el 19,34% passa
per Barcelona, seguit de la capital de
l’Estat amb un 13,24%. (Veure Quadre 1).
La gran majoria dels concursos declarats
han estat voluntaris, assolint pràctica-
ment el 87%; la xifra de concursos
necessaris ha estat de 82. Aquesta darre-
ra xifra és realment molt poc significati-
va, sobretot tenint en compte la gran
aposta que la nova llei fa del creditor
instant del concurs, reconeixent-li uns
privilegis excepcionals.

A Catalunya, només amb 7 jutjats dels 55
amb especialitat mercantil que hi ha a tot
l’Estat, es tramiten gairebé una quarta part
del total d’expedients concursals. Aques-
ta circumstància fa pensar en un immi-
nent col·lapse als jutjats, més que latent a
la província de Barcelona, tal i com posa
de manifest l’enorme diferència entre la
mitjana estimada d’expedients per jutjat
en fase comú abans de l’Informe de l’AC
(29,25 a Barcelona i 8,44 a la resta de l’Es-
tat, segons quadre 1), i segons reconeixen
els mateixos magistrats.

Com ja ha quedat palès, el nombre de
declaracions concursals està en uns
nivells mínims, i segons les estimacions
del Grup de Treball dels Economistes
Administradors Concursals, hauran

d’augmentar d’una manera espectacular
els propers 5 anys. Tres són les principals
causes:
– els processos de crisi empresarial i

industrial que se n’esperen com a resul-
tes dels fenòmens de deslocalització i
globalització, i el canvi en els patrons
de consum massiu de determinats béns
i serveis,

– el fet que hi ha moltes empreses en
situació concursal que, o bé no conei-
xen el nou marc o bé estan esperant
els dos anys d’entrada en vigor de Llei
per evitar els efectes de les accions de
retroacció; en aquest sentit, val la
pena remarcar el gran desconeixe-
ment que de la Llei Concursal mani-
festen els càrrecs directius de les
empreses ja siguin administradors,
consellers delegats, i, en general
membres del consell d’administració,
sobretot en les petites i mitjanes
empreses on, en molts casos, s’accep-
ten els nomenaments sense conèixer
les implicacions en què poden incórrer,
fins i tot arriscant  el seu propi  patri-
moni personal.

– i l’enorme distància que ens separa en
l’ús dels sistemes concursals, respecte
d’aquells països en què ja són vigents
sistemes com el nostre des de fa anys
(“En España se producen 0,35 concur-
sos por cada 10.000 habitantes, en
tanto que en Inglaterra se producen 5
casos, y en EEUU 20”. Guía Práctica de
aplicación de la Ley Concursal, Ed. La
Ley, Autor-Coordinador Vicente Magro
Servet).

Per altra banda, es donen tota una sèrie
de factors que fan de la tasca dels admi-
nistradors concursals, principal figura del
nou procediment, una situació difícilment
sostenible en el futur, ja que:
– La Llei Concursal demana una alta pro-

fessionalització dels administradors
concursals i la conseqüent responsabili-
tat; però la majoria dels procediments
són petits i, no sols no es cobren, sinó
que moltes vegades l’AC ha de sufragar
algunes despeses ineludibles. 
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Notícies

Seguiment dels procediments judicials en matèria concursal: 
Anàlisi del primer any de vigència de la nova Llei Concursal
Reproduim a continuació un breu informe que ha realitzat el Grup de Treball dels Economistes
Administradors Concursals sota la coordinació del col·legiat Edgard López Rivas

Barcelona 4 - 7,27% 130 - 19,34% 32,50 13 - 10,00% 3 - 2,31% 4 - 3,08% 117 29,25

Resta de províncies catalanes 3 - 5,45% 28 - 4,17% 9,33 13 - 46,43% 1 - 3,57% 1 - 3,57% 15 5,00

Madrid 5 - 9,09% 89 - 13,24% 17,80 34 - 38,20% 3 - 3,37% 7 - 7,87% 55 11,00

Resta de províncies de l’Estat 43 - 78,19% 425 - 63,25% 9,88 148 - 34,82% 23 - 5,41% 22 - 5,18% 5 277 6,44

Totals 55 - 100% 672 - 100% 12,22 208 - 30,95% 30 - 4,46% 34 - 5,06% 5 464 8,44
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Elaboració pròpia a partir de dades publicades en edictes al BOE des de 01/09/2004 fins 26/09/2005



– A més a més, cal afegir en moltes oca-
sions, una escassa participació d’eco-
nomistes capacitats, enfront de
professionals en què prima, com venia
essent usual, la cultura de la liquidació
de l'empresa afectada.

– El Procediment Concursal està previst
per empreses d’una determinada
dimensió, i encara que existeixi un pro-
cediment abreujat, aquest  és difícil-
ment operatiu per petites empreses.

– El concurs cal que sigui presentat amb
la suficient antelació, per que sigui pos-
sible reconduir l'empresa o liquidar-la
ordenadament. 

A més a més, aquesta situació no és gens
comprensible, a la llum de l’especial esta-
tus que les grans empreses regulades del
país (bancs, asseguradores i societats
cotitzades a borsa) han assolit dins l’en-
trellat concursal,
– No tenint que assumir cap aranzel per

sufragar les despeses de l'Administració
Concursal.

– No estar subjectes al principi de no
compensació introduït per la nova Llei,
afavorint els interessos d’aquestes
grans corporacions, en contra dels cre-
ditors i fins i tot en contra del dret de
remuneració de l’Administració Con-
cursal. Cal recordar que aquest nou
privilegi no estava recollit dins el text
de la nova Llei, i s’ha imposat mit-
jançant el RDL 5/2005, publicat el pas-
sat mes de març.

Com a principal conclusió, es pot afir-
mar que si no s’afronten i es resolen a
curt termini tots els problemes que
s’han posat de manifest durant aquest
primer any de vigència de la Llei Con-
cursal, es corre el perill que la reforma
concursal encetada esdevingui una
reforma inútil i buida de contingut real,
que de poc servirà per resoldre els pro-
blemes que es plantegin entre deutors i
creditors,.... 

Prediccions del IEBE
pel cuart trimestre 
de 2005
En l’anterior previsió del IEBE (3r Trimes-
tre 2005) es va preveure que l’IBEX 35
tancaria al setembre al voltatnt dels 10.000
punts, si bé es podria disparar en el cas de
trencar la barrera psicològica. L’IBEX 35
es va tancar en els 10.813 punts, confir-
mant-se l’escala alcista trencant la barrera
dels 10.000 punts. L’evolució es va mos-
trar per sobre de les previsions més opti-
mistes del mercat.

El IEBE corresponent el 4t trimestre de
l’any, preveu que l’IBEX 35 tancarà a final
del mes de desembre de 2005 entre els
10.600 i els 11.200 punts, sent el valor
més probable a l’entorn dels 10.800
punts. En aquesta edició ha existit un
gran consens entre els experts que han
participat en aquesta estimació en què
una de les variables més determinants
serà el compliment de les expectatives
dels resultats empresarials.

Rafael Termes, 
col·legiat d’Honor 
del nostre Col·legi 
va morir el passat
26 d’agost després 
d’una ràpida malaltia

Rafael Termes,
enginyer de for-
mació, econo-
mista i financer
de professió, va
nèixer a Sitges
l’any 1918. Fou
un dels funda-
dors de l’IESE,
institució en què

va impartir la seva docència fins en els
seus darrers dies; president  de l’Asso-
ciació Espanyola de Banca (entre 1977
i 1990) i acadèmic numerari de la Reial
Acadèmia de Ciències Econòmiques 
i Financeres i la de Ciències Morals i
Polítiques. Conseller del Banc Popular
des de 1964. Posseïa un gran nombre
de condecoracions, tant nacionals
com d’altres països.
Autor, de nombrosos llibres i assaigs,
era un defensor de la llibertat de la per-
sona humana en tots els seus aspectes,
i de l’economia de mercat com el millor
sistema d’organització social. Tenia un
interès especial en la solidaritat, impul-
sant nombroses iniciatives de recolza-
ment dels més necessitats. Fou
l’impulsor de l’assignatura d’ètica en la
direcció d’empreses de l’IESE.
Ara tot just farà un any, en el transcurs
del sopar dels Economistes correspo-
nent a l’any 2004, es va celebrar l’acte
del nomenament com a Col·legiat d’Ho-
nor del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya al Sr. Rafael Termes, distinció que
ens consta que li va fer molta il·lusió.

Hasta ahora

�ste
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Per què serveix això, professor
Argandoña?
Els nostres objectius consisteixen en pro-
moure els comportaments ètics de la pro-
fessió, l’elaboració d’una normativa
adequada al tema i la gestió dels possi-
bles conflictes que es poden donar a les
relacions entre economistes, entre ells
mateixos o entre economistes i tercers,
generalment clients dels seus serveis.

Vostè substitueix en el càrrec al pro-
fessor Joaquim Muns i al també pro-
fessor Joan Tugores. M’imagino que
després de tants anys, la casuística
ha de ser molt extensa. Però, en reali-
tat, es tracta de fer complir el codi
deontològic, oi?
Els principis ètics de la professió van ser
aprovats en època del professor Muns,
concretament, el dia 8 de setembre de
1997. La Junta els va aprovar el gener del
98 i l’assemblea general, el 19 de març
del mateix any. En tota aquesta pila
d’anys, evidentment que s’ha fet molta
feina, però, principalment, normativa. Ara
ja tenim els Principis, el Reglament d’Em-
para, el Reglament Disciplinari i el Regla-
ment de Normativa i Ètica Professional.
La nostra tasca “legislativa” està acabada.
Ara cal aplicar-la.

És la CNEP un bon observatori de la
professió?
Sí que ho és, però el meu diagnòstic és
bo. De fet, la nostra missió principal és
la de vetllar pel bon nom i pel prestigi
professional dels economistes. I aquest
prestigi, de moment, està reconegut.
Quan hem d’intervenir en algun conflic-
te concret, generalment és a causa d’al-
guna negligència professional molt
personalitzada o per alguna reclamació
derivada de la minuta de serveis. En
aquest casos nosaltres el que fem és
promoure grans principis d’actuació,
aconsellar l’adopció de determinats
hàbits...

Hàbits?
Sí, com exemple, demanar una conformi-
tat prèvia, per escrit, del pressupost de
prestació dels serveis contractats i coses
d’aquesta mena. 
Gairebé sempre es tracta de reclamacions
d’honoraris. 

Vostè també és membre del Tribunal
Arbitral Tècnic de Catalunya...
Sí, ho sóc en representació del Col·legi
d’Economistes, és un organisme que
també reuneix representants del
Col·legi d’Enginyers i d’Arquitectes. Està
presidit pel professor Serra i Ramoneda.
Ens reunim un cop al mes i la veritat és
que fins ara no hi hagut gaire feina,
perquè la gent no té massa cultura de
l’arbitratge; es pensen que és millor
arribar a un acord amb la part contrària,
o, en darrer terme, anar als tribunals de
justícia. Sortosament aquesta tendència
està variant mica en mica, però fins que
l’arbitratge tècnic no entri a la lletra dels
contractes que se signen entre clients i
proveïdors tècnics de serveis, no s’anirà
normalitzant.

Bé, en qualsevol cas i en totes dues
dedicacions, vostè treballa per conso-
lidar el concepte de l’ètica a l’entorn
professional. Però, pensa que l’ètica
és un valor econòmic? Està prou
cotitzat aquest valor?
Comença a ser un valor afegit, ja que
comença a ser una exigència social de
signe creixent. Ja sigui l’ètica o la res-
ponsabilitat social corporativa, que, de
fet, n’és una versió, la gent considera que
ha arribat l’hora d’exigir-la. 
I això no ho pensen solament els que
fa tems que ho pensem, els teòrics, o
els experts, ara ja ho pensen els
empresaris que veuen que per anar
una mica més enllà de la simple crea-
ció de riquesa material, cal afegir a la
seva activitat un seguit de virtuts o de
valors, capaços de crear altre tipus de
riquesa social i cultural, igualment
necessària. Fixi’s, per exemple, en el
cas Enron.
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Gent de casa

Entrevista a 
Antoni Argandoña Ramiz
Antoni Argandoña Ramiz, nascut a Barcelona l’any 1943, és un professor del
qual són molts els alumnes que en voldrien seguir aprenent tota la vida. Abo-
cat a la feixuga tasca de posar en valor els comportaments ètics en el cada cop
més competitiu món de l’empresa, sembla que se’n va sortint amb una habili-
tat proverbial. 

Gairebé la mateixa habilitat i, sense dubte, amb la mateixa amabilitat pacient
que mostra a l’hora de sortejar els petits paranys que el periodista intrèpid mira
de posar-li al final de l’entrevista.

En aquest sentit, cal dir que el professor Argandoña acaba de guanyar per
golejada. 

I tanmateix, el periodista se’n va content i satisfet cap a casa seva. 
Deu haver-hi algun encanteri.

Interessat des de fa molts anys i panys en temes relacionats amb l’ètica i el
govern de les empreses, Antoni Argandoña és el president de la Comissió de
Normativa i Ètica Professional (CNEP) del Col·legi Oficial d’Economistes de
Catalunya.



Però per exigir honestedat o trans-
parència, no n’hi ha prou amb les lleis? 
La llei sempre va per darrere dels fets. I a
més a més, la llei sempre es pot esquivar.
O, si més no, intentar-ho. Aquí s’ha d’ac-
tuar preventivament. Però, és clar, qui no
tingui un comportament ètic, ja sap que
s’està exposant. 

A què?
Al rebuig social. Segons com, això pot
sortir molt car ...

I podem considerar tangible aquest
valor de l’ètica professional o empre-
sarial? 
No gaire. En alguns aspectes sí. Es pot
mesurar, per exemple, el tracte als treba-
lladors, o l’índex de satisfacció dels
clients, o la reputació corporativa ... Tots
això són indicadors externs, però estem
parlant de com l’empresa pot ajudar o
dificultar el domini de l’ètica en les seves
relacions internes i externes. Posem per
cas que l’empresa prioritza o força els
seus treballadors a uns nivells de produc-
tivitat o de venda superiors als que serien
raonables. Doncs això pot provocar una
manca d’ètica en els processos de venda
al client o de qualitat dels productes o ser-
veis que produeix.

I això es pot arribar a legislar?
No, no seria ètic. Seria un altra cosa. Aquí
l’únic que compta és la pressió social, la
implantació de models d’èxit basats en el
comportament ètic de les empreses i de
les persones. Podem dir “no mataràs” i
això és ètic però també és una llei. Però
podem dir “condueix per l’esquerra” o”

condueix per la dreta” i això és legal, però
no té res a veure amb l’ètica. Ètica i llei no
és sempre el mateix. Però si diem “compri
aquestes sabates, que són mot bones”, i
resulta que no és veritat, estarem mancats
d’ètica, però no estarem cometent un
delicte.

És a dir, que amb la llei no n’hi ha
prou...
No. Cal enfortir les institucions, o crear-
les. Com ho és la família, l’escola, l’em-
presa, les comissions adients dels col·legis
professionals.

No serà també que l’ètica atorga cre-
dibilitat i confiança i que això és bo
pel desenvolupament dels negocis? 
Evidentment. 

I això, a nivells de països, també
passa? És a dir, el model cultural d’un
país influeix en el grau d’ètica que hi
pugui haver a la seva societat?
És evident que si un sistema d’idees, i els
països ho són, proclama l’agressivitat com
a valor, està creant una societat agressiva.

Al meu parer, el sistema d’idees dels
Estats Units i el dels països europeus
no és ben bé el mateix. Què en pensa
vostè?
Que són models que parteixen d’un
mateix sistema d’idees, tot i que mica en
mica s’han anat bifurcant. Però tampoc és
igual el sistema nòrdic que l’alemany, dins
d’Europa, ni el d’Amèrica del sud i el nos-
tre, tot i que tots partim d’un model llatí
que ens és comú. Tanmateix, hi ha un
grapat de valors que ens són comuns, tant
al model anglosaxó com al model llatí, i
que compartim des de fa segles.

I vol dir que si no continua la bifurca-
ció, al final tindrem un conflicte de
models?
De conflicte ja fa molts anys que en
tenim. L’anem arrossegant des de fa més
de dos mil anys. Ara és entre països
àrabs i països occidentals, però abans

havia esta entre catòlics i protestants i
encara abans, a la península, entre ibers
i celtes. Del que es tracta és d’anar solu-
cionant-los.

Jo em referia més aviat als conflictes
de model entre Europa i els Estats
Units. O si s’ho estima més, entre
França i els Estats Units, per posar-
ho més fàcil.
Sí, però també podríem parlar del dife-
rent model entre la França del nord i la
del sud, per exemple. Hi ha països que
van molt de presa i altres que van més a
poc a poc. És com, posem per cas, el
tema del medi ambient, que ara té una
importància que fa uns anys no tenia i
que en uns països és més ben considerat
que en altres.

Ja veig que hauré de ser una mica més
directe. Què en pensa vostè del “capi-
talisme compassiu”? És un valor?
Sí que ho és. La compassió consisteix en
sentir com a propi el dolor d’un altre. Si
un nen plora, la mare s’angoixa. Se’n
compadeix. I això és un valor que té la
seva transcendència. Cosa diferent és que
hi hagi algú que d’això en vulgui fer un
eslògan polític.

D’acord, però la compassió no ens
porta més aviat a la beneficència que
no pas a la justícia?
Compadir-se vol dir patir amb l’altre. I això
no pot ser dolent, per què et predisposa a
compartir la seva desgràcia. Però no
podem oblidar que la persona humana és
bàsicament individualista i que busca
sobretot el seu propi profit. L’altruïsme, en
canvi, és compassiu. Tot depèn de quina
teoria de defensa dels altres sigui la que
vulguem adoptar.

Ja veig que, en definitiva, tot és rela-
tiu. Com sempre.

Toni Rodríguez Pujol
Periodista
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MEDIDAS FISCALES URGENTES

REAL DECRETO-LEY 11/2005, DE 22 DE JULIO 
(BOE 23-07-2005) [REF. CISS LE221636]
Se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales.
• Materias tributarias afectas: IAE, IBI e IRPF.

ORDEN PRE/2500/2005, DE 29 DE JULIO 
(BOE 02-08-2005) [REF. CISS LE223227]
Se determinan los ámbitos territoriales afectados por la sequía
y se establecen criterios para la aplicación de determinadas
medidas previstas en el Real Decreto-Ley 10/2005, de 20 de
junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los
daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras
adversidades climáticas.
• Materias tributarias afectadas: IRPF y Sociedades.

INSPECCIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2005 
(BOE 06-08-2005) [REF. CISS LE223128]
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y
atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el
ámbito de la competencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria, la de 28 de julio de 1998, por la que se
estructuran los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales
dependientes de las Delegaciones Especiales y Delegaciones
de la AEAT, y la de 20 de julio de 1992, sobre organización y
atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el
ámbito de competencia del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales, para la atribución de nuevas funciones
a la Inspección de los Tributos de las Dependencias Regionales
de Aduanas e Impuestos Especiales y de Inspección Financiera
y Tributaria.

GESTIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 23 DE AGOSTO DE 2005 
(BOE 13-09-2005) [REF. CISS LE223315]
Dirección General de la AEAT
Se regula la presentación de determinados documentos elec-
trónicos en el registro telemático general de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.

SOCIEDADES

CIRCULAR 3/2005, DE 30 DE JUNIO 
(BOE 13-07-2005) [REF. CISS LE221609]
Banco de España
A entidades de crédito, de modificación de la Circular 5/1993,
de 26 de marzo, sobre determinación y control de los recursos
propios mínimos.

IMPUESTOS ESPECIALES

ORDEN EHA/2102/2005, DE 29 DE JUNIO 
(BOE 02-07-2005) [REF. CISS LE221583]
Se modifican la Orden de 12 de julio de 1993, por la que se
establecen diversas normas de gestión en relación con los
impuestos especiales de fabricación, y la Orden de 2 de febre-
ro de 1999, por la que se aprueban los modelos en euros para
la gestión de los impuestos especiales de fabricación y la pre-
sentación por vía telemática de las declaraciones-liquidaciones
para las grandes empresas.

ORDEN EHA/2167/2005, DE 29 DE JUNIO 
(BOE 08-07-2005) [REF. CISS LE221596]
Se aprueba el modelo DDC de Declaración de Desglose de
Cuotas Centralizadas del Impuesto sobre Hidrocarburos y se
establecen sus normas de presentación

RESOLUCIÓN DE 10 DE JUNIO DE 2005 
(BOE 01-07-2005) [REF. CISS LE221559]
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria
Se modifica la Resolución de 16 de septiembre de 2004, por
la que se establecen las normas de cumplimentación de los
documentos de acompañamiento que amparan la circulación
de productos objeto de los impuestos especiales de fabrica-
ción, el sistema para la transmisión electrónica de determina-
dos documentos y declaraciones utilizados en la gestión de
impuestos especiales y se aprueba el modelo 511

Noticias al día
Publicado el nuevo Reglamento General de Recaudación Tributaria
El nuevo Reglamento ha visto la luz en el Boletín Oficial del Estado del
2 de septiembre de 2005, bajo la rúbrica del Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, completando el marco normativo básico de este pro-
cedimiento diseñado por la actual Ley General Tributaria. 
El nuevo Reglamento de Recaudación se encuentra divido en cinco títu-
los y consta de 128 artículos que desarrollan el procedimiento estable-
cido por la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
El título primero del Reglamento se dedica a la gestión recaudatoria y
a los ingresos derivados de la misma.
En el título segundo regula la deuda tributaria tanto desde el punto
de vista de la extinción como desde el de las garantías de la misma
(aplazamientos, fraccionamientos, compensaciones y provisiones son
tratados en esta parte del Reglamento.
En el título tercero se abordan las modalidades recaudatorias en perio-
do voluntario y ejecutivo, así como el procedimiento de apremio.
El título cuarto abarca las cuestiones relativas a responsables y sucesores.
El Reglamento finaliza regulando, en su título V, la exacción de la res-
ponsabilidad civil por delito contra la Hacienda Pública
El nuevo Reglamento General de Recaudación entrará en vigor el día
1 de enero de 2006.

Aprobadas las medidas tributarias urgentes de financiación del
gasto sanitario
El pasado día 17 septiembre se produjo la publicación oficial de un real
decreto-ley por el que se aprobaban las medidas urgentes para refor-
zar desde el gobierno central la financiación del gasto sanitario. Entre
las soluciones acordadas se encuentra el incremento de la fiscalidad
que grava el consumo de bebidas alcohólicas y labores del tabaco.
Según el Ejecutivo, esta medida resulta especialmente coherente con
la finalidad perseguida, ya que incide sobre productos cuyo consumo
puede ser nocivo para la salud y, por tanto, generadores de gasto
sanitario. Por ello, se espera que el incremento de fiscalidad produzca
un efecto añadido al de proporcionar fondos que financien el gasto
sanitario: la desincentivación del consumo de dichos productos y por
el ende la reducción del volumen de dicho gasto.
En lo que se refiere a los impuestos sobre el alcohol y bebidas alcohó-
licas, sus tipos impositivos se incrementan un 10 por ciento. En cuan-
to al Impuesto sobre las Labores del Tabaco, el tipo específico aplicable
a los cigarrillos se incrementa un 5,3 por ciento, mientras que el tipo
«ad valorem» se incrementa casi en un punto porcentual. Los tipos
impositivos «ad valorem» aplicables al resto de labores del tabaco se
incrementan en una proporción similar a la elevación global que sufre
la fiscalidad de los cigarrillos por aplicación de los nuevos tipos. 
En todos los casos se respetan las condiciones exigidas por la norma-
tiva comunitaria.

Nuevas disposiciones



INTRODUCCIÓ

Un dels temes recurrents que els col·legiats consulten a l’Asses-
soria Jurídica del Col·legi és el règim jurídic de les fusions d’em-
preses. En els últims anys la fusió s’ha configurat com el
principal instrument de concentració econòmica amb la finalitat
d’augmentar la capacitat competitiva i millorar les condicions
econòmiques, comercials o d’organització de les empreses.

La fusió es defineix com un procediment pel qual una societat
traspassa tot el seu patrimoni –actiu i passiu– a una altra socie-
tat, de nova creació o ja existent, extingint-se aquella en el
mateix acte sense liquidació. És en definitiva, la reunió de dues
o més societats independents en una sola, mitjançant el traspàs
del conjunt dels seus actius i passius, drets i obligacions.

Es troba regulada als articles 233 a 251 i següents del Reial
Decret Legislatiu 1564/1989 de 22 de desembre, pel que s’a-
prova el text refós de la Llei de societats Anònimes i articles
226 a 237 del Reial Decret 1784/1996 de 19 de juliol pel que
s’aprova el Reglament del Registre Mercantil

L’objecte d’aquest article és oferir als professionals una orien-
tació sobre els diferents tipus de fusions i el procediment a
seguir en l’àmbit de les entitats mercantils. Tanmateix, en el
proper informatiu, farem una referència especial a un dels
punts que sovint presenten més dubtes: la fusió impròpia.

TIPOLOGIES O CLASSES DE FUSIÓ

Les fusions es poden classificar en funció dels mitjans utilit-
zats. Així distingim entre:
a) Fusió per creació: les societats que pretenen fusionar-se tras-

passen la totalitat del seu patrimoni a una societat de nova cre-
ació, suposant l’extinció d’aquelles i l’adquisició per aquesta nova
de tots els actius, passius, drets i obligacions, sense liquidació.

b) Fusió per absorció: dues o més societats (societats absor-
bides) traspassen la totalitat del seu patrimoni a una socie-
tat ja existent (societat absorbent), suposant l’extinció de
les absorbides i produint, si s’escau, un augment en el capi-
tal social de la societat absorbent.

c) Fusió impròpia: es denomina fusió impròpia l’operació per
la qual una societat (absorbent) propietària del 100% dels
títols representatius del capital social d’una altra, procedeix
a l’absorció d’aquesta, suposant el traspàs del seu patrimo-
ni i la seva extinció.

Podem afirmar que tres són les conseqüències més destaca-
bles una vegada realitzada la fusió:
1. La transmissió en bloc i un sol acte de tot l’actiu i pas-

siu, drets, obligacions, relacions jurídiques, etc. que confor-
men el patrimoni de les societats absorbides, a la societat
absorbent de nova creació o ja existent, incloent-hi la
subrogació de personal.

2. L’extinció de les societats absorbides, que són dissoltes
en el procés de fusió sense que es realitzi la seva liquidació,
a diferència del que estableix la Llei de Societats Anònimes
en els procediments ordinaris de Dissolució i Liquidació.

3. Els socis de les societats absorbides veuran compensa-
da la seva participació en aquestes, mitjançant una quota
equivalent a la societat absorbent, ja sigui, per l’emissió de
noves accions (en els casos de nova creació de societat), o
per l’atribució d’accions en la societat ja existent (en alguns
casos es procedeix a un augment de capital a la societat
absorbent per compensar als nous socis). 

La compensació es realitza mitjançant el bescanvi de valor de
les accions, és a dir, aquest és l’instrument que permet cal-
cular la quota a lliurar als socis de les societats absorbents, i
que resulta de la valoració dels patrimonis de les societats. 
En els casos de fusió impròpia, no es produeix l’atribució
d’accions o quotes proporcionals ja que la societat absor-
bent ja era propietària de la totalitat del capital social de la
societat absorbida.

PROCEDIMENT DE LA FUSIÓ

L’article 233 i següents de la Llei de Societats Anònimes i arti-
cles 226 i següents del Reglament del Registre Mercantil, esta-
bleixen els requisits i condicions per realitzar un procediment
de fusió.

El procediment previst a la Llei és comú a totes les classes de
fusió, però en ocasions, sorgeixen dubtes no resolts per la prò-
pia literalitat de la normativa i que requereixen una interpre-
tació més extensa, que s’exposarà posteriorment.

En general, una vegada acordada la fusió entre dues o més
societats, el procediment s’inicia mitjançant la redacció d’un
projecte de fusió que ha de ser redactat pels administradors
tant de la societat absorbida com de l’absorbent i on constarà
les dades de cada societat participant, així com les característi-
ques de la fusió, així com les condicions i valoracions d’aquesta. 

El projecte de fusió haurà de ser dipositat al Registre Mercan-
til amb anterioritat a la celebració de les juntes generals de
cada societat per l’adopció de l’acord de fusió.

Independentment de l’actuació conjunta de les societats par-
ticipants en la fusió, cadascuna de manera individual haurà de
procedir a convocar una junta general amb un mes d’antela-
ció a la seva celebració, amb la finalitat de sotmetre a vota-
ció la fusió proposada pels seus administradors, mitjançant un
informe en què explicaran i justificaran les condicions i carac-
terístiques d’aquesta. 

La normativa reguladora ha establert tota una sèrie de tràmits
de verificació del projecte de fusió i realització d’informe d’ex-
perts aliens a l’operació, amb la finalitat de garantir la trans-
parència de la fusió mitjançant:
– Redacció d’informe sobre el projecte de fusió elaborat per

experts independents designats pel Registre Mercantil
– Dret d’informació: posada a disposició dels accionistes,

obligacionistes i representants dels treballadors de cada
societat, de la totalitat de documents relatius a la fusió.

– Dret d’oposició: publicació de l’anunci de l’acord de fusió
adoptat per cada societat en dos diaris de la província i tres
vegades en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

Per garantir el dret d’oposició, la Llei estableix, a més, un ter-
mini d’un mes des de l’últim anunci per poder realitzar la
fusió (elevació a públic). 

Una vegada adoptats els acords de fusió per cada societat,
publicats els anuncis corresponents i havent transcorregut els
terminis marcats per la Llei per garantir els drets de tercers, la
fusió ja pot fer-se efectiva mitjançant la seva elevació a públic,
acompanyada de tota la documentació requerida legalment.

Estefanía Andrés
Advocada, Millet Guillén Bécares, SL
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La comptabilitat mediambiental
Independentment de la creixent conscienciació pels temes
mediambientals, des de l’any 2002 totes les empreses estan
obligades a informar en els comptes anuals de les seves actua-
cions en aquesta matèria. 

Una de les primeres normes comptables que va incloure temes
de comptabilitat mediambiental va ser l’adaptació del Pla
General de Comptabilitat a les empreses elèctriques que ja
obliga des de l’any 1998 a incloure informació mediambiental
als comptes anuals. 

Posteriorment, l’any 2002 l’ICAC (Instituto de Comptabilidad y
Auditoria de Cuentas) va publicar la Resolució de 25 de març, per
la qual s’aproven normes per al reconeixement, la valoració i la
informació dels aspectes mediambientals en els comptes anuals.
En aquesta resolució s’inclouen els criteris a utilitzar per a la
comptabilització de les despeses (reparacions, conservació,...),
actius, provisions i contingències de naturalesa mediambiental.

Pel que fa a la memòria, cal exposar tot allò que sigui signifi-
catiu en referència al medi ambient: 
– S’han d’explicar els criteris de valoració d’actius i de despeses

mediambientals. En principi, no tenen perquè diferir de la forma
en què es valoren la resta d’actius i de despeses de l’empresa. 

– S’ha de descriure la manera com s’estimen les provisions
derivades de l’impacte mediambiental. 

– Es descriuran també les polítiques sobre restauració i des-
contaminació de llocs contaminats.

En l’apartat 15 de la memòria, “Situació fiscal”, es determi-
naran quines són les deduccions fiscals obtingudes per la
inversió de l’empresa en mesures mediambientals.

A més a més, es crea un nou apartat en la memòria, de núme-
ro 22 i títol “Informació sobre medi ambient”. En ell s’ha de
facilitar informació sobre:
– Les característiques i una descripció de les instal·lacions de

l’empresa destinades a la protecció i millora del medi ambient
indicant-ne la naturalesa i destinació, i també el valor comp-
table i la corresponent amortització acumulada, sempre que
pugui determinar-se de forma individualitzada.

– Despeses en què s'ha incorregut durant l'exercici, la finalitat
de les quals sigui la protecció i millora del medi ambient,
amb distinció de les despeses de caràcter ordinari d' aque-
lles altres de naturalesa extraordinària, i indicant-ne en tots
els casos la destinació. 

– Els riscos i les despeses per provisions relatives a qüestions
mediambientals, i un quadre que mostri el moviment a l’exercici
de les esmentades provisions. S'assenyalarà per a cada provisió:
• Saldo inicial
• Dotacions
• Aplicacions
• Saldo final

– Les contingències relacionades amb la protecció i millora del
medi ambient, incloent els riscos transferits a d’altres enti-
tats, el sistema d'avaluació de l'estimació i els factors de què
depèn, amb indicació dels eventuals efectes en el patrimoni
i en els resultats. Si és el cas, s'indicaran les raons que impe-
deixen aquesta avaluació, així com els riscos màxims i
mínims; i els efectes operatius i financers que es preveuen
com a conseqüència dels compromisos i les futures inver-
sions de naturalesa mediambiental.

– L’import íntegre de les responsabilitats de naturalesa
mediambiental, i si les hagués, les compensacions a rebre.

– Les subvencions rebudes en matèria mediambiental.

El Registre Mercantil ha començat a sol·licitar a les empreses
que, en dipositar els seus comptes anuals, incloguin un docu-
ment addicional a la mateixa memòria. Es tracta d'un full a
part, que ha de recollir la informació mediambiental de l'em-
presa tant en els comptes individuals com en els consolidats.
No hi ha un model normalitzat, però alguns registres han ela-
borat formats per facilitar aquest requisit a les empreses. 

Els criteris aplicats referents a medi ambient han d'indicar-se a
l'apartat de criteris de valoració de la memòria, i els imports,
a les notes corresponents de despeses i actius.

A continuació, es presenta un exemple d’informació submi-
nistrada per una empresa que integra la informació mediam-
biental en els seus comptes anuals.

EMPRESA X, INFORME DE SOSTENIBILITAT 2004

Inversions i despeses mediambientals

“La inversió total acumulada en actius mediambientals
d'ENDESA a l' any 2004 va ascendir a 807 milions d' euros.
En aquest sentit, la inversió mediambiental corresponent a
l'any 2004 va ser de 73 milions d'euros. A l'àrea de Gene-
ració s'ha invertit principalment a les àrees de gestió de
residus i neteja industrial i de millora de l'impacte ambien-
tal i seguiment de bioindicadors. L'àrea de distribució ha
realitzat millores en l'eliminació d'equips que contenen
contaminants perillosos com el mercuri, descontaminació
del sòl i protecció contra la nidificació d'aus.

Les despeses mediambientals de l'exercici van ascendir
a 43 milions d'euros.“

Els grups cotitzats a borsa, a més des de gener d’enguany han
d’aplicar en els seus comptes consolidats la NIC 37 que detalla
les obligacions comptables que genera la responsabilitat
mediambiental.

Per a la resta d’empreses, en aquests moments ja s’ha iniciat
el procés de reforma del Pla General de Comptabilitat per
adaptar-lo a les NIC-NIIF i que també recollirà els criteris inclo-
sos a la NIC 37. Mentre no s’aprovi aquest nou pla les empre-
ses que no cotitzen en borsa han de seguir aplicant la
Resolució de l’ICAC del 25 de març de 2002. 

Comissió de Comptabilitat i ACCID

Recordeu que l’any 2003, el Col·legi va editar un document
“Informe sobre la integració de la informació ambiental
en els comptes anuals de les empreses. Implicacions fis-
cals, jurídiques i d’auditoria”, i que darrerament, l’ACCID
(Associació Catalana de Comptabilitat) amb la col·laborció de la
Comissió de Comptabilitat del Col·legi, ha publicat la Guia per
a la Comptabilitat Mediambiental, escrita per Patricia Crespo.

Els col·legiats interessats en el tema poden baixar-se de la pàgi-
na web del Col·legi, apartat de la Comissió d’Economia de la
Sostenibilitat, l’informe anteriorment comentat així com
sol·licitar gratuïtament la Guia per a la Comptabilitat Mediam-
biental al Col·legi d’Economistes de Catalunya o l’ACCID.



El diferencial d’inflació de Catalunya: mesures correctores
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iaArrel de la presentació d’un informe tècnic sobre l’evolució en
els darrers anys de la inflació a Catalunya i al conjunt d’Espanya
en el mes de febrer d’enguany, el conseller del Departament
d’Economia i Finances, Antoni Castells, va anunciar la constitu-
ció d’una Comissió amb l’objectiu d’ampliar el diagnòstic realit-
zat i fer recomanacions encaminades a reduir-lo. Aquesta
Comissió, presidida pel professor Antoni Argandoña, estava
integrada per reputats experts del món acadèmic, representants
dels agents econòmics i socials i dels departaments més impli-
cats de la Generalitat, fins a un total de 21 persones. El passat
13 de juliol la Comissió va lliurar l’”Informe de la Comissió enca-
rregada d’identificar i proposar mesures correctores del diferen-
cial d’inflació de Catalunya” al conseller, el qual va fer públic un
pla de xoc que concretarà l’aplicació d’aquestes mesures1.

Es constata que Catalunya pateix una evolució més alcista dels
preus al consum (IPC) que el seu entorn econòmic. En el perí-
ode 1995-2004 la pujada de preus va ser d’un 3,2% de mit-
jana anual, front un 2,9% a Espanya i un 1,9% a la zona euro.
Aquesta desviació és persistent en el temps i en comparació
amb la situació estatal resulta sistemàticament superior. Cal
destacar que el diferencial amb la zona euro és molt impor-
tant, atès que suposa una pèrdua de competitivitat per als sec-
tors que presenten una major obertura comercial a l’exterior.
Segons la Comissió, les variacions de preus poden resultar
afectades per factors de tendència, per variacions cícliques o
estacionals, i per pertorbacions transitòries, i tots ells poden
provenir tant del costat de l’oferta com del de la demanda.

Les recomanacions proposades a l’Informe aborden múltiples
àmbits, són de caràcter transversal, i afecten tant a diverses
administracions públiques com al sector privat. Les mesures
s’agrupen en tres camps. D’una banda, en aspectes meto-
dològics relatius a la pròpia elaboració de l’índex de preus al
consum. Un segon àmbit fa referència als factors de deman-
da, atès que la divergència d’inflació s’explica, en bona part,
per les diferències en el patró de creixement i pel major dina-
misme de la demanda a Catalunya. I, finalment, es contem-
plen els factors d’oferta, com per exemple els costos de
producció i l’estructura d’oferta de sectors d’activitat. 

SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS CORRECTORES
DEL DIFERENCIAL D’INFLACIÓ

1. Millores metodològiques en l’avaluació i comparabilitat de l’IPC:
– ampliar la mostra de l’enquesta de pressupostos familiars

a escala de comunitat autònoma i província;
– introduir factors de correcció per qualitat en els serveis;
– difondre i publicar els índexs de preus abans i després d’a-

plicar les mesures de correcció per qualitat;
– introduir una variable indicativa del tipus de format

comercial en els qüestionaris de l’IPC.
2. Promoure polítiques que afavoreixin el creixement de la

productivitat a Catalunya i a Espanya (R+D, innovació, edu-
cació,…).

3. Millorar el sistema formatiu, promoure la formació profes-
sional i adequar la formació ocupacional a la realitat.

4. Recomanar al Govern la realització d’estudis d’impacte
sobre l’IPC i la presa en consideració de les seves repercus-
sions quan es proposin mesures impositives o regulatòries
que afectin els preus.

5. Adoptar, quan sigui possible, el sistema d’autoritzacions en
lloc del de concessions, per tal d’afavorir la competència, i en
aquest segon cas fer que els terminis de durada siguin breus.

6. Continuar avançant en els processos de liberalització i de
major competència en les activitats terciàries.

7. Aprofundir en l’anàlisi de qüestions rellevants del sector
comercial, branca en què la informació és insuficient.

8. Impulsar mesures que millorin l’eficiència del sector
comercial i el grau de competència: incorporació de tipo-
logies comercials que fomentin la competència o intro-
dueixin fórmules de gestió innovadora; i impulsar guanys
de productivitat del petit comerç.

9. Aprofundir en l’avaluació de l’impacte que té el procés de
concessió de llicències sobre la competència en el sector
comercial, i potenciar la transparència i la flexibilitat en els
criteris de concessió.

10. Fomentar l’associació del petit comerç en grups, per tal de
rebaixar els seus costos. 

11. Millorar la informació als consumidors i la transparència sobre
els preus (per exemple, informació sobre els preus en origen).

12. Reforçar les polítiques de defensa de la competència i de
defensa dels consumidors.

13. Accelerar les inversions en transport –personal i de mer-
caderies– per ferrocarril i carretera.

14. Analitzar l’impacte que representen les regulacions de tot
tipus (sanitari, ambiental,…) que afecten l’activitat pro-
ductiva d’aliments o les seves primeres transformacions
sobre els preus finals, i, en especial, sobre el procés de
transmissió per la cadena de valor afegit.

15. Pel que fa als aliments no elaborats, instar el compliment
de les mesures sanitàries i les restriccions ambientals que
neixen a la normativa estatal o comunitària.

16. Aconseguir millores en la competitivitat dels productors
en origen, especialment de productes alimentaris, aprofi-
tant les economies d’escala derivades de la prestació de
serveis externs a les unitats fabricants.

17. Millorar els mecanismes de comercialització i distribució ali-
mentària per via de la tipificació i homogeneïtzació dels
productes.

18. Ampliar i afavorir l’entrada de nous operadors majoristes
d’alimentació.

19. Mantenir un ritme suficient de posada al mercat de nova
oferta residencial –de compra i, especialment, de lloguer–,
amb una proporció substancial d’habitatge protegit.

20. Promoure una programació flexible de l’oferta de sostre
d’oficines, locals comercials, naus industrials i altres tipo-
logies de sostre.

21. Impulsar la informació i la transparència en el funciona-
ment del sistema educatiu, fonamentalment a l’ensenya-
ment concertat.

22. Aprofundir en el coneixement del sector dels ensenya-
ments no reglats.

23. Posar mitjans per difondre i implicar els consumidors, els
metges i els farmacèutics en l’ús de medicaments genèrics.

24. Impulsar mesures encaminades a obtenir guanys d’efi-
ciència que permetin fer compatible la millora del servei
públic amb la moderació de la despesa en consum públic. 

Àngel Hermosilla
Responsable de la Secretaria Econòmica del CEC

La nota d’opinió sencera sobre aquest tema emesa per
la Junta de Govern, la trobareu íntegrament a la web
del Col·legi.

1 Vegeu www.gencat.net/economia/progecon/ecocat/index.htm
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El 27 d’agost d’enguany va ser aprovat, pel Consell de Minis-
tres, el “Plan de Energías Renovables 2005-2010” (PER) el qual
revisa a l’alça els objectius del “Plan de Fomento de las Energí-
as Renovables en España 2000-2010”, aprovat l’any 1999.
L’objectiu del Plan de Fomento inicial era cobrir, amb fonts reno-
vables, almenys el 12% del consum total d’energia l’any 2010.
Aquest Pla va néixer com a resposta a un important augment
del consum energètic i de la intensitat energètica (consum
energètic/PIB), d’una creixent i excessiva dependència energèti-
ca de l’exterior, tant per part d’Espanya com de la Unió Europea
(80% i 50%, respectivament), i d’una necessitat de preservar el
medi ambient i assegurar un desenvolupament sostenible. L’ob-
jectiu concret que es marca és conseqüència de l’adopció de les
polítiques de foment de les energies renovables de la Unió Euro-
pea (Llibre Blanc el 1997) que a Espanya ja es comencen a tras-
lladar a través de la Llei 54/1997 del sector elèctric.
A 31 de desembre del 2004, l’acompliment acumulat del Plan
de Fomento ha estat només del 28,4%. 
El nou pla aprovat, PER, revisa el Plan de Fomento, dissenyant
nous escenaris i establint nous objectius d’acord amb les pers-
pectives de creixement i, sobretot, considerant els nous com-
promisos de caràcter mediambiental (especialment els derivats
del PNA 2005-2007 –Plan Nacional de Asignación de Dere-
chos de Emisión– i, en general, els relatius a l’acompliment de
Kioto). Aquests escenaris es formulen analitzant el consum d’e-
nergia i els factors que incideixen en aquest consum. Es prenen
dos escenaris energètics generals (tendencial i d’eficièn-
cia) i tres escenaris de desenvolupament de les energies
renovables (actual, probable i optimista) escollint, com a
referència per a l’establiment d’objectius del PER, l’escenari
energètic tendencial i l’escenari d’energies renovables probable.
Com a resultat final de l’avaluació realitzada, en els escenaris
seleccionats es pot assolir: 
– Un objectiu de cobertura de les energies renovables sobre el

consum d’energia primària per al 2010 del 12,1%.
– Generar, amb aquest tipus d’energia, el 30,3% del consum

brut d’electricitat al 2010.
– Un consum previst de biocarburants que representa el 5,83%

del consum de benzina i gas-oil previst per al transport en
aquest mateix any.

El volum d’inversió global estimat per assolir els objectius espe-
cificats l’any 2010 és de 23.599 milions d’euros, els quals
requeririen ser finançats en un 20% pels promotors d’aquests
tipus d’energies, en un 77,1% per finançament aliè i en un
2,9% per ajudes públiques.
Dels avantatges mediambientals que ofereixen les energies
renovables no cal que insistim aquí però sí que ens agradaria
fer esment de la seva incidència positiva en la competitivitat,
ocupació i desenvolupament regional. Espanya s’ha convertit
en un referent mundial de l’aprofitament de les fonts d’ener-
gia renovable. Des de l’any 1999 fins l’actualitat el número
d’empreses que opera en aquest sector ha passat de 500 a
1400 contribuint, al mateix temps, a la creació d’un volum
molt important de llocs de treball. 
No ens agradaria finalitzar aquesta resumida presentació que
hem realitzat del PER, sense fer esment del volum d’emissions
que s’evitaran l’any 2010 que, tenint en compte els escenaris
esmentats, assoleix 27,3 milions de tones de CO2 (en l’escena-
ri actual haurien estat de 7 milions i en un escenari molt opti-
mista podrien arribar a 40 milions).
En el PER es realitza una anàlisi sectorial dels diferents tipus d’e-
nergies establint un objectiu per a cada àrea analitzada i distri-
buint-lo, de forma indicativa, per comunitats autònomes. La
gran majoria de comunitats s’han implicat en el desenvolupa-
ment d’aquest tipus d’energies, desenvolupant la seva pròpia

normativa. A Catalunya ja està preparat el nou esborrany del
Pla de l’Energia 2005-2015, en què, en principi, es contempla
que el pes de les energies renovables respecte al total assoleixi
el 9,6%. Les inversions globals del Pla de l’Energia a Catalunya,
detallades en l’esborrany, assoleixen 9.675,6 milions d’euros,
corresponent 4.859,9 milions d’euros a projectes en energies
renovables i 4.320 milions d’euros a projectes d’eficiència
energètica.

Elena Jordà i Santana
Membre de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat 

Responsable de Projectes (Departament de finances 
de projectes de Caixa de Catalunya)

Legislació
– Avantprojecte de Llei que garanteix l’accés a la informació,

la participació pública i a la justícia ambiental.
– Pla d’energia i energies renovables.

Notícies d’interès
– A la Cimera del Clima de Montreal els experts de l’ONU apos-

ten per emmagatzemar CO2 per lluitar contra les emissions
de gasos. (El Mundo 27–9).

– El Tribunal Superior de Catalunya deroga el monopoli del
control ambiental a les indústries. I s’acaba així el monopoli
d’ECA i ICICT per fer verificacions ambientals sobre les grans
indústries i empreses d’energia. (La Vanguardia 5-9).

– Nou estats dels EUA es pugen al carro de Kioto i desafien a Bush.
– Els 25 aposten per hidrogen com a font energètica del futur.

(23-9 Aquí Europa).
– 9 Empreses espanyoles en el Daw Jones Sustainability Index

(Europa Press 8-9). 
– Les PIME fan Memòries d’Responsabilitat Social Corporativa

“d’alt nivell” cosa que demostra que no és exclusiu de les
grans .(Europa Press 8-09).

Esdeveniments
– El 13 d’octubre, en el Palau de Congressos de Barcelona, es va

fer la Jornada de Consum Sostenible, organitzada per l’Agèn-
cia de Consum de la Conselleria de Consum, Comerç i Turisme. 
El Col·legi va estar representat en una taula rodona, Josep M.
Salas i Marta Roca van presentar un estudi“ Endeutament de
les famílies catalanes i consum sostenible”

– El 29 de setembre es va presentar a la Cambra de Tarragona,
junt amb la Fundació Entorno un llibre sobre l’RSC a les PIME.

– El 3 d’octubre a la seu del Col·legi i organitzat per ACCID es
va presentar el llibre “Comptabilitat Ambiental.”

– S’ha publicat una Guia “Comunicant la Sostenibilitat. Com
produir campanyes Públiques efectives” de Nacions Unides.

Comissió d’Economia i Sostenibilitat
Ja ha començat de nou, tal com vam dir en l’últim informatiu,
ens hem proposat convertir l’estudi de Disseny de mínims d’in-
dicadors econòmics de Sostenibilitat en el màxim. Analitzarem
la metodologia, els que sobren i els que falten i ho lliurarem al
Col·legi, per al bon ús de tots els que ho necessitin. Érem molts
els interessats, la Comissió permanent ho agraeix sincerament i
continua fent la crida a tots els que vulguin participar 
(martaroc.ind@economistes.com). Als nous arribats, benvinguts.

Marta Roca i Lamolla
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Les energies renovables com a garantia del desenvolupament sostenible
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Comentaris sobre el Codi d’Ètica de la IFAC 
(modificat el juny de 2005)
Una nova versió del codi d’ètica redactat per la IFAC (l’organis-
me internacional que s’ocupa de les normes internacionals
d’auditoria) va sortir el juny d’enguany. Aquest codi és equiva-
lent fins a cert punt a les normes generals de l’ICAC. Amb tot,
hi ha una diferència important, que és que no només són apli-
cables als auditors professionals sinó també als professionals
que treballen fora de l’àmbit de l’auditoria.

Aquesta nova versió del 2005 revela clarament un canvi
d’èmfasi, especialment en la part adreçada als professio-
nals fora del camp de l’auditoria. Es nota que en la nova
versió s’incideix més sobre els conflictes d’interès que
podrien generar-se mitjançant remuneracions fixades en
funció dels resultats. De fet les seccions 340 i 350 versen
sobre aquest tema i representen fins a cert punt l’efecte
dels codis de "bon govern" sobre la qüestió de remunera-
cions d’executius en general. De gran importància és la
introducció, que indica clarament que les normes genèri-
ques de comportament, com la integritat, l’objectivitat, la
capacitat professional i la cura deguda, la confidencialitat i
el comportament professional, són aplicables no només a
l’auditor sinó també a la resta de professionals en el seu
treball. Per què hi ha aquesta necessitat de fer valdre
aquestes normes? La resposta és òbvia, si un estudia tots
els escàndols de manipulació d’estats financers de certa
grandària, des d’Enron, passant per Worldcom i arribant a
Parmalat, es veu que en tots aquests casos hi han partici-
pat comptables professionals.

De fet a la secció 320 el codi diu clarament que el professio-
nal (principalment financers i comptables) està obligat a man-
tenir informació que clarament descrigui l’índole veritable de
les operacions empresarials. El professional ha de classificar i
regristrar la informació comptable de forma oportuna i apro-
piada i que representi els fets amb exactitud i d’una manera
íntegra en tots els aspectes significatius. Com diu a la secció
310 pot haver un conflicte entre el seguiment de les normes
i les instruccions de l’alta gerència de l’empresa en què tre-
balla el professional. A la secció 310.3, el codi diu que el pro-
fessional cara en aquest tipus de conflicte ha d’obtenir una
solució a través d’un mecanisme existent en l’empresa, d’un
col·legi professional o a través d’un assessor. A la secció
320.6 es comenta que, en el cas que hi hagi "amenaces" que
no es puguin resoldre d’una manera satisfactòria i consideri
que la informació a emetre és enganyosa o que podria ser-ho,
el professional hauria de pensar en la conveniència d’infor-
mar a les autoritats pertinents (secció 140) i que li calgui con-
sell legal o dimitir.

Respecte dels auditors professionals, també hi ha hagut canvis
importants. S’ha de notar que per a la IFAC la professió inclou
no només l’auditoria sinó allò que podem anomenar serveis
comptables o assessorament comptable, cosa que la diferencia
de l’ICAC que es limita més a l’àmbit d’auditoria.

La manera de presentar les normes ha canviat una mica. Com
en el cas de professionals treballant fora de l’àmbit d’audito-
ria, també s’intenta aprofundir en l’aplicació de les normes
generals. Per consegüent la secció 230 versa sobre els pro-
blemes que poden sorgir a través allò que s’anomena "la
pesca d’opinions" (opinion fishing), un costum que s’aplica-
va amb certa freqüència en els anys 80 i 90. Si una empresa
volia aplicar una política comptable controvertida i amb la

qual no estava d’acord el seu auditor, intentava cercar un
suport respecte de la política entre altres firmes d’auditoria i
aquesta acció podia significar una amenaça a l’auditor en
funcions. La secció no prohibeix el costum, sinó que requereix
que l’auditor que doni la segona opinió es posi en contacte
amb l’auditor en funcions o sigui que busca transparència. La
secció 250 està adreçada a limitar allò que era i encara pot
ser un costum, el de proposar honoraris baixos que puguin
comportar pèrdues per obtenir un client. Aquesta pràctica,
anomenada lowballing en el món anglosaxó, s’utilitzava
especialment quan sortia a concurs una auditoria. També
intenta limitar un altre abús que són els honoraris depen-
dents d’un resultat determinat i que representa conflictes
d’objectivitat a través de l’interès propi. La secció 260 parla
dels possibles conflictes amb allò que considera que són les
normes fonamentals (la integritat, l’objectivitat, la capacitat
professional i la cura deguda, la confidencialitat i el compor-
tament professional) apareguts de regals i atencions propor-
cionats per un client al seu auditor o a un parent de la família
pròxima en aquest.

El canvi més notable que hi ha hagut és el de convertir el codi
d’ètica en una guia pràctica per al professional encara que
aquest treballi fora de l’àmbit professional, és a dir que sigui un
empleat. Aquest canvi d’èmfasi, com s’ha dit abans, en part
s’ha generat pels escàndols financers haguts en els darrers anys
i en part generat per uns costums dins de la professió que a
vegades vorejaven la línia d’allò ètic. Allò que no ha canviat són
les normes fonamentals.

Carlos Puig de Travy
President del Comitè de Normes i Procediments del REA 

i vocal del Comitè de normativa i ètica professional 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

ÚLTIMES PUBLICACIONS D’AUDITORIA (BOICAC 62)

A títol informatiu recordem que en el darrer BOICAC
s’anuncia la creació del Grup de Treball encarregat d’e-
laborar un document que serveixi de base per a la refor-
ma del Pla General de Comptabilitat, en què queden
adequadament representats els diferents col·lectius
relacionats amb la informació econòmico-financera,
entre els que figura el Consejo General de Colegios de
Economistas de Espanya, representat pel Sr. José Igna-
cio Martínez Churiaque.

De les tres consultes publicades en el darrer BOICAC,
destaquen les relatives a la nova definició de grup de
societats, a efectes de formular comptes anuals consoli-
dats, i la consulta sobre la informació a incloure en la
memòria dels comptes anuals exigida en l’article 127 ter,
apartat 4, del Text Refòs de la Llei de Societats Anònimes.

També s’ha publicat la situació de l’auditoria a Espanya
relativa al 2004, que es publica anualment. De les diverses
dades estadístiques que es mostren destaca que la factu-
ració del sector va augmentar un 9% el 2004, que cinc
societats abasten el 64,1% del total facturat per empreses,
i que un 35% dels auditors estan adscrits al REA.
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Mitjançant el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol (BOE 02-
09-2005), s’ha aprovat el reglament General de Recaptació,
que desenvolupa la matèria especifica del procediment de
recaptació, prevista i regulada en el Títol III de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària.

El Reglament General de Recaptació no afecta només al
cobrament de deutes i sancions tributàries en l’àmbit de l’Es-
tat, sinó que també s’aplicarà a les altres Administracions Tri-
butàries en virtut del que s’estableix a l’article 1 de la Llei
General Tributària.

Aquest nou Reglament de Recaptació, que tot seguit comen-
tarem, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2006.

El nou Reglament General de Recaptació s’estructura en 5
Títols i 128 Articles, a més de 4 Disposicions Addicionals, 3
Transitòries i 1 Final d’Habilitació Normativa.

Destaquem la Transitòria Tercera que regula el règim Transito-
ri de l’RGR indicant que aquest serà d’aplicació als procedi-
ments iniciats a partir de l’1 de juliol de 2004 que no hagin
finalitzat a la seva entrada en vigor respecte de les actuacions
que es realitzin amb posterioritat a dita data d’entrada en
vigor, excepte per l’alienació de béns, que continuarà regint-
se per la normativa vigent abans de l’entrada en vigor d’a-
quest Reglament, quan l’acord d’alienació mitjançant
subhasta, l’autorització per a l’alienació per concurs o l’inici
del tràmit d’adjudicació directa, s’hagin produït abans de l’1
de gener de 2006.

El Títol I, regula les Disposicions Generals, des de l’article 1 al 31.

Destaquem de l’article 4, que desenvolupa especialitats de la
recaptació dels òrgans autònoms de l’Estat, que correspon a
l’organisme autònom la declaració de responsabilitat, en els
supòsits previstos a la Llei, quan es refereixin a deutes de la
seva titularitat. La declaració de fallit dels obligats al pagament
s’efectuarà pels òrgans de recaptació de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària. La declaració de crèdit incobrable
s’efectuarà pels òrgans de recaptació de l’organisme autònom
corresponent de conformitat amb la seva normativa específica,
prèvia comunicació per l’AEAT de la insolvència del deutor.

El Títol II, regula el deute tributari, en els articles 32 a 67.

En matèria de sol·licituds d’ajornament i fraccionament, l’arti-
cle 46 determina els terminis de presentació de les sol·licituds
i les dades necessàries així com la documentació que s’haurà
d’adjuntar. La garantia en ajornaments i fraccionaments
cobrirà l’import del deute en període voluntari, els interessos
de demora que generi l’ajornament, un 25 per 100 de la suma
d’ambdues partides. En cas de sol·licitar el fraccionament del
deute, podrà constituir-se una única garantia per la seva tota-
litat o bé garanties parcials i independents per una o vàries
fraccions.

L’article 53 ens determina el càlcul dels interessos de demora
sobre el deute ajornat pel temps comprès entre el dia següent
al del venciment del termini d’ingrés en període voluntari i la
data de venciment del termini concedit. Si l’ajornament ha
estat sol·licitat en període executiu, la base per al càlcul dels
interessos no inclourà el recàrrec del període executiu. En cas
de fraccionament els interessos de demora es calcularan per a
cada fracció del deute.

El Títol III, regula la recaptació en període voluntari i en
període executiu, en els articles 68 a 123.

En el Capítol I es recull, sembla que, amb finalitat didàctica,
la diferència entre període executiu i procediment de cons-
trenyiment (“apremio”), doncs s’estableix que un cop iniciat
el període executiu, s’iniciarà el procediment de constrenyi-
ment mitjançant la notificació de la providència de cons-
trenyiment. 

En el Capítol II es regula aquest procediment de constrenyi-
ment i distingeix entre la providència de constrenyiment i la
seva notificació. 

Amb la providència de constrenyiment l’Administració orde-
na l’execució contra el patrimoni de l’obligat al pagament i
es precisen, a l’article 70.2, les mencions que necessària-
ment ha de contenir la providència de constrenyiment. Con-
tingut que cal saber per poder impugnar i, si més no, aturar
l’execució.

El Títol IV regula el procediment de declaració de respon-
sables i successors del deute, en els articles 124 a 127. 

El procediment de declaració de responsabilitat s’inciarà amb l’a-
cord dictat per l’òrgan competent que s’haurà de notificar a l’in-
teressat. El tràmit d’audiència serà de 15 dies. El termini màxim
per notificar la resolució del procediment serà de sis mesos.

Es desenvolupen els articles 42 i 175 de la Llei General Tri-
butària pel que fa a la certificació per adquisició d’activitats o
explotacions econòmiques i es detallen els efectes que se’n
deriven del contingut de dita certificació o de no presentar la
sol·licitud de la certificació. Es regula el certificat específic d’e-
xempció de responsabilitat previst a l’article 43.1, f) de l’LGT,
expedit a instància dels contractistes o subcontractes d’obres
i serveis.

En el Capítol relatiu als successors, es detallen les actuacions
que s’han de realitzar per exigir el deute als successors en
funció del moment en què s’hagués produït la defunció de
la persona física obligada al pagament o l’extinció de la per-
sonalitat jurídica o la dissolució de la societat, entitat o fun-
dació. Segons l’article 127.3 des de que consti que no
existeixen hereus coneguts o sent coneguts hagin renunciat
a l’herència o no l’hagin acceptat expressament o tàcita-
ment, es posaran els fets en coneixement de l’òrgan amb
funcions d’assessorament jurídic a efectes que sol·liciti la
declaració d’hereus que procedeixi, sense perjudici de la
continuació del procediment de recaptació contra els béns i
drets de l’herència.

Finalment, el Títol V, que inclou un únic article, el 128, regu-
la l’exacció de la responsabilitat civil per delicte contra les
finances públiques.

En definitiva, en el nou Reglament General de Recaptació
s’han efectuat alguns canvis en la seva estructura respecte de
l’anterior Reglament regulat pel Reial Decret 1684/1990, de
20 de desembre, amb la intenció de millorar la sistemàtica dels
seus preceptes i adaptar-lo a la nova Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.

Ricard Viña Arasa
Economista, assessor Fiscal del Col·legi

Nou reglament general de recaptació
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Quadern de navegació
NOVETATS EN LA WEB DEL COL·LEGI. JORNADA DELS
ECONOMISTES 2005

Amb motiu del Xè Aniversari de la Jornada dels Economistes,
hem reformat la web incorporant-hi un històric de totes les
edicions de la Jornada. Per anys, es poden consultar les ses-
sions, els ponents i aquells col·legiats que han estat distingits
amb l’escut de plata del CEC amb motiu dels 25 anys com a
col·legiat. La nova web també incorpora un històric dels pre-
mis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya
i, un històric dels Premis de Reconeixement que atorga anual-
ment el Col·legi.
http://www.coleconomistes.com/jornada

EBAY COMPRA SKYPE

Dos dels negocis més rendibles de la xarxa uneixen esforços.
EBay, l’empresa més gran de subhastes online (amb 157
milions de clients) acaba de comprar l’empresa Skype (amb
més de 56 milions de clients), creadora del programa gratuït
de telefonia per internet del mateix nom. EBay pagarà un
minim de 2.100 milions d’euros i un màxim de 3.300 per una
empresa que ingressa anualment 5,4 milions d’euros. Però,
deixant al marge el negoci econòmic, la part important d’a-
questa fusió és que obre les portes cap al progrés de la tele-
fonia IP ja que, la intenció d’eBay és la d’utilitzar aquesta
tecnologia de veu per permetre la relació entre venedors i
compradors usuaris del seu portal.

SIMO TCI

El reconegut saló de la informàtica, ofimàtica i noves tecnolo-
gies, se celebra enguany a IFEMA- Madrid, entre els dies 15 i
20 de novembre.

Teniu més informació a: www.simo.ifema.es

EL PUNT CAT FUNCIONARÀ A FINAL D’ANY

Com molts de vosaltres ja sabeu, la ICANN, l’entitat encarre-
gada del control i la gestió dels dominis a internet, va aprovar
recentment el domini puntCAT per Catalunya. Aquest fet és
totalment trascendental ja que es tracta del primer cop que la
ICANN reconeix un domini que representa un grup lingüístic i
cultural. Hi ha estat així després que comprovés la solidesa de
la xarxa catalana i valorés molt positivament l’altíssim nombre
d’adhesions (68.000) a la petició del .cat, tant d’entitats i ins-
titucions com de particulars. 

Amadeu Abril, membre de l’Associacio puntCAT ha anunciat
que el domini és possible que s’activi abans que s’acabi l’any
i que l’Associació es convertirà ben aviat, en una fundació no
lucrativa encarregada de la gestió efectiva d’aquest nou domi-
ni. www.puntcat.org

GOOGLE FITXA EL PARE D’INTERNET

La marxa de Google cap a una posició
capdaventera en la xarxa és impara-
ble i... sorprenent en molts casos. La
companyia de Sergey Brin i Larry Page
acaba de fitxar a Vinton Cerf perquè
accepti el càrrec de ‘Chief Internet
Evangelist’. La feina de Cerf dins
l’empresa californiana serà la de pen-
sar, per a Google i els internautes,
noves idees i usos d’internet. 

Vinton Cerf és conegut com “el pare d’internet” pel seu
paper en la creació del protocol TCP/IP en què s’estructura
tota la xarxa de xarxes. Cerf, deixarà la seva feina a MCI (una
de les empreses de telecomunicacions més grans dels EUA)
intentarà mantenir, si no hi ha conflicte d’interessos el seu
càrrec de president de la ICANN. 

Més informació a: www.google.com/intl/ca/press/pressrel/
vintcerf.html

DEL TREN A L’AVIÓ...

Primer va començar que algunes companyies aèries donaven
connectivitat a internet en els vols internacionals i, d’aquí s’ha
passat al tren. Abans que acabi l’any, RENFE oferirà connexió a
la xarxa a tots els viatgers de la seva xarxa d’alta velocitat. El pro-
jecte, actualment en fase de proves, s’ha implantat als trens AVE
i Altaria i, és possible gràcies a la tecnologia d’HISPASAT, l’ope-
rador espanyol de telecomunicacions mitjançant satèl·lits. La
solució està basada en connexions inalàmbriques Wi Fi en els
diferents vagons dels trens i, una antena mòbil i bidireccional a
l’exterior del tren per connectar amb el satèl·lit. Aquesta inicia-
tiva de RENFE forma part del projecte Broadband to trains amb
el suport d’ESA, l’Agència Espacial Europea.

Departament d’Informàtica 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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l’origen de la creació d’un grup de treball per a l’anàlisi de la des-
pesa sanitària pública a Espanya. El resultat ha estat, d’una
banda un document de 386 pàgines, i d’una altra una proposta
del Govern per solucionar el dèficit sanitari aprovada al Consell
de Política Fiscal i Financera del 13 de setembre (conjuntament
amb la Conferència de presidents autonòmics del dia 10).
Sobre el primer resultat, cal dir que el document destaca per la gran
quantitat de dades que han estat capaços de recollir gràcies a la
col·laboració de les diferents CA. En un sistema sanitari descentra-
litzat, la necessària coordinació entre els diferents sistemes sanitaris
autonòmics és bàsica per a la bona atenció de les persones.
Abans de fer qualsevol reflexió cal fer un petit matís entorn a
les paraules dèficit i deute. Algú ben informat m’ha fet notar
que des del punt de vista estrictament comptable no podem
utilitzar aquests termes ja que la sanitat de les CA (des de l’úl-
tim acord de finançament autonòmic de l’any 2001) no té
ingressos propis, sinó que vénen determinants pel nivell de
recursos que cada parlament decideixi destinar. Així cal parlar
de despeses meritades no comptabilitzades en l’exercici que
correspongui. Permeteu-me però que per a un millor enteni-
ment de tots faci doncs un abús d’aquestes dues paraules. 
Aquestes són algunes de les xifres que ens ofereix l’informe: el
deute acumulat pel total del sector sanitari de les CA l’any
2003 és de 6036 milions d’euros, dels quals 2175 corresponen
a Catalunya. Els anys 2000 i 2001 les CA amb la sanitat trans-
ferida generen  uns 450 milions de dèficit anual, i els anys 2002
i 2003 (ja amb la sanitat transferida a totes les CA) es generen
597 i 1680 milions d’euros de dèficit anual respectivament. 
La primera conclusió que podem treure és que no es pot dir que
hi hagi hagut cap canvi significatiu de tendència de creixement en
els components de la despesa (ni la població, ni els preus, ni els
medicaments, ni la resta de components, han tingut canvis sufi-
cientment grans com per justificar el dèficit generat en aquests
anys...), per tant, cal seguir implantant mesures de gestió i con-
tenció de la despesa sanitària (especialment farmacèutica ja que
és el factor que creix més ràpid). Només dues matisacions, la pri-
mera, les homologacions salarials realitzades arran de la descen-
tralització en la resta de CA l’any 2001 poden originar una espiral
inflacionista si no s’estableixen mecanismes de coordinació entre
CA, i en segon lloc, si bé la població ha crescut al mateix ritme
lleugerament superior al dels anys anteriors, tan sols explicaria un
20% de la variació del període i un 19% de la de l’any 20031.
A part d’aquesta anàlisis general, cada un d’aquests períodes
cal que sigui analitzat de forma diferent. D’un banda, durant
els anys 2000 i 2001 es produeix un creixement de la despesa
sanitària lleugerament per sobre de l’esperat, no obstant, les
CA generen bàsicament el mateix dèficit que anys anteriors.
Així doncs, el deute acumulat fins l’any 2001 era a causa, bàsi-
cament, d’un sistema de finançament de la sanitat transferida
insuficient. Així, les CA generadores de dèficit, rebien un
finançament per càpita condicionat a la sanitat inferior a la
despesa per càpita a les CA Insalud2, és a dir, tenien tres alter-
natives no excloents, o bé afegien diners disminuint altres par-
tides pressupostàries, o bé realitzaven una depesa sanitària per
càpita inferior a la resta, o bé acumulaven deute.
L’anàlisi a partir del nou sistema de finançament autonòmic de l’any
2001, cal que es faci per separat. A partir de l’any 2002 el finança-
ment autonòmic vinculat a la sanitat desapareix i s’integra dins del
sistema general. L’any 2003 és doncs la clau del canvi, però com
que una flor no fa estiu ni un núvol fa tempesta, no podem extreu-
re conclusions més profundes sense fer una anàlisi comunitat per
comunitat ni veure l’evolució als propers anys. Que succeeix a Cata-

lunya (així com a la resta de CA)? Per què creix un 13,65% la des-
pesa de l’any 2003 si als anys anteriors ho fa al voltant del 8,5%?
És obvi si s’analitzen les dades per components que no hi ha un sol
factor. Cal doncs que s’elaborin anàlisis més profundes que la rea-
litzada pel grup d’experts des de les CA que de ben segur que els
investigadors aniran realitzant en un futur proper. 
Així doncs, en vista d’aquesta situació el Govern espanyol va
decidir les següents accions, realitzar bestretes a compte per
valor de 1.365,8 milions d’euros, realitzar un aportació addi-
cional procedent dels pressupostos de l’Estat de 500 milions
d’euros, aportar  55 milions al Fons d’Insularitat, 1,2 milions al
Pla de Qualitat i Igualtat de l’SNS. Per a Catalunya això signifi-
carà 214,2 milions d’euros en bestretes a compte, i una apor-
tació dels pressupostos de l’Estat de 85,8 milions d’euros. 
Els deures a partir d’ara són els següents:
La societat i els seus representants (el polítics) han de respondre
a les següents preguntes: volem gastar més en sanitat? Podem
gastar més en sanitat? Si volem gastar més d’on volem treure
els diners, de majors impostos, copagaments o d’altres partides
de despesa pública? Si no volem gastar més com ho farem per
contenir el creixement de la despesa sanitària pública?
Els economistes hem de respondre al següent: no podem fer millors
previsions de la despesa sanitària pública i pressupostar millor?3 Tan
febles són els mecanismes de control públic que no permeten evi-
tar l’assumpció d’obligacions per sobre dels crèdits pressupostats?
Es pot millorar la gestió de la sanitat per evitar el creixement sos-
tingut de la despesa sanitària? Com i qui està finançant aquest dèfi-
cit? ja que si aquestes obligacions les estan mantenint bàsicament
els proveïdors, es pot córrer el risc que en cas de superar el període
màxim establert de 60 dies, d’estar pagant un 9%, quan de ben
segur les CA tenen mecanismes més barats de finançament. 
I paral·lelament els gestors del sistema hauran de continuar
amb les coses realment importants si volem un sistema sos-
tenible a mig i llarg termini: introducció de mecanismes de
finançament que potenciïn les millores en salut; canvis en el
finançament autonòmic que facilitin l’exercici de l’autonomia
financera i traspassin corresponsabilitat fiscal efectiva; refor-
ma i ampliació de la participació de l’usuari en el cost dels
medicaments amb copagaments evitables i relacionats amb
l’efectivitat; gestió eficient dels diferents processos de una
malaltia; coordinació entre nivells assistencials; informatitza-
ció de processos; ús racional dels recursos sanitaris per part
de professionals i per part d’usuaris informats; simplificació
dels canals administratius; i finalment decisions clares i estric-
tes sobre la cartera de prestacions del sistema sanitari públic.

Ivan Planas Miret
Vicepresident de la Comissió d’Economia de la Salut

Col·legi d’Economistes de Catalunya

Reflexions sobre... l’informe del grup de treball sobre la despesa
sanitària pública Espanya

1 Aquests càlculs han estat realitzats amb dades del padró i per tant
recullen a tots els immigrants legals o il·legals que estiguin empa-
dronats. No obstant les autoritats sanitàries afirmen que hi ha més
targetes sanitàries que gent empadronada.

2 Fonts: Base de Dades “Badespe” Instituto de Estudios Fiscales. Minis-
terio de Economía y Hacienda.

3 L’Hble. Consellera de Salut va afirmar en la lliçó inaugural 2005-2006 de la
Comissió de Sanitat del Col·legi que això ja s’ha corregit per a Catalunya.

Amb la col·laboració de:

Servei Català
de la Salut

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut





El passat dijous, 6 d’octubre, a la Sala d’Ac-
tes del CEC, va tenir lloc una taula rodona
organitzada pel Grup de Treball d’Econo-
mistes Administradors Concursals per tal
de comentar el desenvolupament del pri-
mer any de la Llei concursal.

Aquest acte va comptar amb la presència
de l’Il·lustríssim Sr. Heliodoro Sánchez,
registrador mercantil de Barcelona i pro-
víncia i la de l’Il·lm. Sr. José Maria Fer-
nández Feijo, magistrat jutge mercantil,
núm.3 de Barcelona, que va intervenir en
representació dels quatre jutjats mercan-
tils. El degà del Col·legi, Sr. Jordi Conejos,
va presidir la sessió. El primer dels
ponents, l’Il·lustríssim Sr. Heliodoro Sán-
chez, registrador mercantil de Barcelona,
i província, va fer notar que la seva expo-
sició era una exposició vers el futur, ja
que parlaria del RD 685/2005 d’11 de
juny, relacionat en la publicitat en els
concursos, però calia ressaltar que és una
norma que properament entrarà en fun-
cionament.

En ella hi ha una doble vessant, per una
part la publicitat notícia, i per una altra la
publicitat amb efectes substantius.

En l’actualitat la publicitat que contempla
la Llei concursal, es dóna en suport
paper, i hi ha una consideració dels dife-
rents registres públics per separat, sense
considerar la possible interconnexió
entre ells.

El RD 685/2005, és una norma complicada
d’interpretació, ja que no només contempla
la publicitat en els concursos amb una visió
de caràcter transversal, sinó que modifica el
propi reglament del Registre Mercantil.

La configuració de la publicitat que pro-
posa el RD, es configurarà en dos portals,
un que donarà informació a tots els afec-
tats en un concurs, i un segon que facili-
tarà la interconnexió entre els diferents
registres públics, i facilitarà la tasca als
afectats en el concurs, especialment al
jutge i als administradors concursals.

A tall de resum, cal tenir present que es
passarà del suport únic en paper, a apro-
fitar l’estructura informàtica en xarxa dels
registres públics, facilitant l’accés a la
informació, i reduint considerablement els
costos de publicitat.

Seguidament va intervenir  l’Il.lm. Sr. José
María Fernández Seijo, magistrat jutge del
Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona. 

Com a preàmbul, el Magistrat va destacar
l’esforç que des del Col·legi d’Economistes
de Catalunya s’està fent per complir amb
els compromisos de formació dels seus
col·legiats, així com la importància que
aquests professionals especialitzats en el
tractament de situacions de crisi de l’em-
presa tenen dins la realitat econòmica
actual, una realitat que dia a dia abasta amb
més fermesa totes les esferes de la nostra
societat i en definitiva de la nostra vida.

La Llei Concursal pretenia constituir-se
com un mecanisme eficient d’ordenació
i regulació de les situacions d’insolvèn-
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cia i crisi empresarial, i tot i que s’ha
produït un important salt qualitatiu res-
pecte al marc anterior, la situació actual
dista molt de les aspiracions que el legis-
lador cercava amb la reforma concursal,
i la realitat posa de manifest la incapaci-
tat del nou marc per resoldre les situa-
cions de crisi, principalment per la
immaduresa de la nostra economia, molt
allunyada de les economies en què
models concursals com el nostre ja fun-
cionen des de fa anys, i per la creixent
complexitat de la realitat econòmica que
ens envolta.

A més, es donen tota una sèrie de factors
perversos que a l’empara de la Llei, fan
que els procediments no es desenvolu-
pin com seria desitjable pel legislador. 
A diferència de l’anterior marc concursal,
de caire exclusivament forense des de
l’òptica de les tasques a desenvolupar
per l’economista, el legislador l’obliga
implícitament a tenir un profund conei-
xement de la Llei Concursal i de moltes
altres institucions jurídiques (contracta-
ció, contractes bancaris, crèdits públics,
arrendaments urbans, dret laboral, juris-
prudència en àmbit fiscal, dret processal
i llei d’enjudiciament civil,...) per poder
desenvolupar satisfactòriament la seva
funció dins el procediment. Per altra

banda, la Llei atribueix al jutge l’adopció
de mesures i decisions de caire estricta-
ment econòmic, introduint l’estament
judicial en el món de la gestió i adminis-
tració d’empreses. Tot plegat fa que tant
jutges com economistes hagin d’encetar
un procés de complementació i aprenen-
tatge permanent per tal d’encabir les
noves tasques que d’ells n’espera el nou
marc.

Per altra banda, el procediment concur-
sal té una clara vocació d’universalitat,
comprenent disciplines molt diverses,
interessos fortament contraposats i
situacions molt complexes, clar reflex
de la situació real en què està immers
el concursat. Treballadors, entitats
financeres, hisenda pública, seguretat
social, proveïdors comercials i altres
creditors, sovint presenten interessos i
recursos molt dispars dins el procedi-
ment, amb què jutges i administradors
concursals han d’enfrontar-se perma-
nentment, mentre el concursat, que ja
ha complert amb la seva obligació legal
de declarar el concurs, en queda al
marge.

A tot això s’ha d’afegir l’elevat cost que té
el procediment concursal, sobretot pel
que fa a la publicació d’edictes i als hono-

raris dels professionals que hi intervenen,
i l’endarreriment que suposa, sobretot en
aquells procediments en què el deutor
arriba amb una situació patrimonial molt
deteriorada, essent en gran mesura pro-
cediments abreujats. Val a dir en aquest
sentit que els procediments abreujats tra-
mitats a Barcelona representen un 93%
del total, i que dels 250 expedients con-
cursals oberts, tan sols s’ha publicat el
corresponent edicte de declaració con-
cursal en 130 casos; a més, són molt fre-
qüents els endarreriments en les
admissions a tràmit de les sol·licituds, per
la manca d’informació que presenten,
mancança extrapolable a altres fases del
concurs. 

Aquesta situació d’endarreriment repre-
senta una especial gravetat per l’impacte
negatiu que suposa per la massa activa
del concurs, haver de fer front als crèdits
contra la massa, quedant insatisfets en
moltes ocasions, afegint més complexitat
al procediment de tractar-se sovint de des-
peses del tot necessàries per a l’activitat
ordinària del concursat (leasings, submi-
nistraments, comunicacions, arrenda-
ments,...)

Amb aquesta conjuntura, l’administració
concursal ha de fer front a un extens



règim de responsabilitats, conseqüència
de les facultats i atribucions que li confe-
reix el nou marc concursal, i en la majo-
ria d’ocasions sense tenir garantida cap
mena de retribució, bé per inexistència o
sobrevaloració dels actius que es presen-
ten al concurs, per omissió o infravalora-
ció dels passius i per l’important pes dels
crèdits contra la massa quan els procedi-
ments es dilaten, tal i com ja s’ha posat de
manifest.

Per altra banda des dels jutjats mercan-
tils, es declara que la situació de
col·lapse és imminent, i que calen solu-
cions ràpides per fer front a totes aques-
tes situacions perverses que no fan més
que impedir el normal funcionament de
les institucions concursals, d’acord amb
l’esperit que el legislador va voler impri-
mir-hi, que no és altre que el de protegir
el patrimoni de l ‘empresari diligent que
ha esdevingut deutor per circumstàncies
sobtades del mercat, a efectes d’establir
la seva continuïtat o la seva liquidació
ordenada, i no el de facilitar un mecanis-
me d’empara per aquells deutors que

només cerquen l’objectiu de lliurar al
concurs empreses totalment buides de
contingut i activitat, contra els que resul-
tarien molt més adients accions indivi-
duals de responsabilitat encetades pels
creditors insatisfets.

A l’hora de triar els professionals que
han d’integrar l’administració concursal,
el criteri principal és el de proximitat
geogràfica al domicili del deutor, i per
procediments abreujats es dóna especial
prioritat als professionals de perfil
econòmic, tot i que darrerament s’estan
designant advocats que compten dins
de la seva estructura amb assessors
econòmics. 

També s’estan utilitzant fórmules que en
definitiva flexibilitzin i agilitzin la figura
i l’estructura de l’administració concur-
sal, com ara l’ús cada vegada més estès
de l’auxiliar delegat, dins la filosofia
dels equips multidisciplinars de treball, i
la possibilitat que el nomenament per
part de l’administrador concursal credi-
tor no faci córrer el torn del professio-

nal designat, o fins i tot que pugui
designar a un professional capacitat, tot
i que estigui a les llistes (auditors
interns, comptables,...).

Des de l’estament judicial es considerava
prioritari comptar amb un cos de funcio-
naris especialitzats per exercir les fun-
cions d’administrador concursal; avui, es
considerarien satisfets si poguessin
comptar amb una llista unificada per a
totes les corporacions que agrupen a
professionals de perfil econòmic, a fi i
efecte d’evitar favoritismes i guanyar en
transparència, i sobretot per que es con-
sidera una condició necessària per adop-
tar el model que a l’efecte s’ha establert
al país basc, on es jutges han acceptat de
satisfer els honoraris de tots els procedi-
ments en què intervinguin administra-
dors concursals de perfil econòmic
directament a la corporació, autoritzant
una retenció del 3% al 7%, amb l’objectiu
de servir de fons contra el que es
podrien rescabalar aquells professionals
que després de la seva actuació no arri-
bessin a cobrar un import establert com
a mínim garantit per la corporació. 

Arribat aquest punt els jutges es com-
prometrien a establir un torn d’actuació
professional pel 95% dels concursos
declarats, i deixar tan sols un 5%, que
per la seva especial complexitat, han de
requerir d’una designació específica.

Finalment, el Sr. Magistrat va animar al
conjunt d’assistents i als diferents repre-
sentants de les corporacions a treballar en
la línia que es desprèn de la seva ponèn-
cia, insistint en la necessitat de fer enten-
dre a la societat la finalitat i la utilitat real
del procediment concursal.

Melcior Viloca i Edgard López
Membres del GTAC





13 de setembre

Presentació de la nova publicació de l’AC-
CID: NIC/NIIF.“Diferencias con la Normati-
va Contable Española”, organitzada per la
Comissió de Comptabilitat i l’ACCID, a
càrrec del Sr. Jordi Perramon, professor de
la Universitat Pompeu Fabra i autor del lli-

bre; del Sr. Ferran Termes, president de
l’ACCID i del Sr. Oriol Amat, economista i
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra.

20 de setembre 

Dinar-col·loqui “L’impacte del dèficit fiscal i
del model de finançament sobre l’economia

catalana”, organitzat per la Junta de Govern
del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
amb la participació de l’Hble. Sr. Josep
Huguet, conseller de Comerç, Turisme i
Consum de la Generalitat de Catalunya.

22 de setembre

Conferència Inaugural del Curs Acadèmic
2005-2006 sobre “El model sanitari i el seu
finançament”, organitzada per la Junta de
Govern del CEC, a càrrec de l’Hble. Sra.
Marina Geli, consellera de Salut de la
Generalitat de Catalunya.

3 d’octubre

Presentació del llibre “Guia per a la Compta-
bilitat Mediambiental” editat per l’ACCID,
organitzada per la Comissió de Comptabili-
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tat i l’ACCID, a càrrec del Sr. Ferran Termes,
president de l’ACCID, del Sr. Joan B. Casas,
membre de la Junta directiva de l’ACCID i
de la Sra. Patricia Crespo, professora de la
Universitat Pompeu Fabra i autora del llibre.

4 d’octubre

Presentació del número 51 de la Revista
Econòmica de Catalunya, dedicat a “L’e-
conomia de l’esport: negoci, espectacle i

competició”, organitzada per la Revista
Econòmica de Catalunya, a càrrec del Sr.
Ferran Soriano, vicepresident d’Opera-
cions i Economia del Futbol Club Barce-
lona, de l’Il·ltre. Sr. Jordi Conejos, degà del
CEC i del Sr. Martí Parellada, director de la
Revista Econòmica de Catalunya.

6 d’octubre

Conferència sobre “Primer aniversari de la
posada en vigor de la Llei Concursal
22/2003”, organitzada pel Grup de Tre-
ball d’Administradors Concursals, a càrrec
de l’Il·lustríssim Sr. José Maria Fernández
Seijó, magistrat en representació del Jutjat
Mercantil, de l’Il·lustríssim Sr. Heliodoro
Sánchez, registrador mercantil de Barce-
lona i província. L’acte va ser presidit per
l’Il·lustre Sr. Jordi Conejos, degà del CEC.

11 d’octubre

Roda de premsa organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya per a la pre-
sentació de l’Informe Situació Econòmica
Tardor 2005, a càrrec del Sr. Àngel Her-
mosilla, economista i responsable de la
Secretaria Econòmica del Col·legi i de
l’Il·ltre Sr. Jordi Conejos, degà del Col·legi.

13 d’octubre

Conferència sobre “SICAVS”,problemàtica
fiscal i alternatives”, organitzada per la
Comissió d’Economia Financera, a càrrec
de la Sra. Blanca Usón, sòcia de l’àrea Fis-
cal de Roca Junyent Advocats i del Sr.
Jordi Jofre, national manager banca priva-
da FIBANC. Va moderar l’acte, el Sr. Ale-
jandro Alcaraz, consultor financer.



Fòrum de la Innovació
Entrevista 
al Sr. Agustí Segarra, 
director del CIDEM
Per què són útils les trobades de tots
els agents implicats en esdeveniments
com aquest Fòrum?
El Fòrum de la Innovació és l’esdeveniment
anual de referència en l’entorn empresarial
català en temes d’innovació i empresa. Per
tant, és l’espai ideal de trobada entre les
empreses i els emprenedors i la resta dels
agents del sistema d’innovació (universitats,
centres tecnològics, inversors, etc.).
El Fòrum de la Innovació permetrà el
diàleg, el debat, compartir les experièn-
cies i exemples, conèixer nous testimonis
i idees sobre la innovació empresarial.

Què destacaria del Fòrum de la Inno-
vació 2005? 
En primer lloc, l’enfocament clarament
humanista que hem volgut que tingui:

les persones són el motor de la innova-
ció en qualsevol entorn. Per què sense
les persones no hi hauria innovació.
Les empreses que tinguin aquesta cul-
tura plenament incorporada seran les
que després acabin tenint èxit en el
mercat.
I per últim destacar amb contundència
que la innovació és l'opció de futur per a
les empreses.

Què opina de l 'actitud de les empre-
ses envers la  Innovació a Catalunya?
Malgrat els avenços que s’han produït en
els darrers anys en el sistema de recerca i
innovació, Catalunya presenta un retard
notable respecte dels països més relle-
vants de la Unió Europea. 
Tal com es reconeix en l’actual Pla de
Recerca i Innovació (2005-2008), Catalunya,
per la seva història i tradició, com també
per la seva realitat econòmica i social, ha
de tenir una posició més destacada del
conjunt d’Europa pel que fa al sistema de
recerca i innovació. I per tant, és neces-
sari invertir més recursos en recerca i
innovació. Només la creació d’un ampli
estoc de coneixement pot fer-nos avançar
en el camí marcat per l’Agenda de Lisboa.
Però no tot se soluciona amb més recur-
sos, també és fonamental millorar la ges-
tió de la innovació. 
I per últim, les empreses han d’incremen-
tar el seu nivell d’absorció de tecnologia i
millorar la seva capacitat de pensament
estratègic per treure’n profit. Si les empre-
ses no inverteixen més en innovació és
per manca de pensament estratègic i per
la pressió del dia a dia, que les condueix
a atendre el que és urgent, però no sem-
pre el que és important.

Creu que actualment s'aposta per les
persones com a motor de la innovació? 
En aquest segle, les empreses han d’a-
frontar nous reptes per tal d’assolir alts
nivells de productivitat i generar serveis i
productes en benefici propi i de la socie-
tat. Per aquest motiu cada vegada les
empreses inverteixen més en innovació i
han d’estar disposades a renovar-se per-
manentment i ser veritables motors de la
societat.

Crec que la situació econòmica actual és
el resultat, en gran part, de la gestió de les
empreses en els darrers anys.
El context econòmic actual, està obligant a
les companyies a modificar la seva manera
d’actuar. La seva nova prioritat està essent
aprendre a establir relacions des de l’em-
presa, posant en contacte tots els subjectes
amb els que tracta. Aquest és el model
d’empresa que s’expandeix i gestiona una
xarxa ampla de recursos, negocis i habili-
tats interconnectades, “que funciona de la
mateixa manera que ho fa internet”, per
tant, ha de ser un ens pensant policèntric,
on tothom aporta idees. Un model d’em-
presa radial amb un personal qualificat,
participatiu i que sàpiga treballar en equip.
I és que el capital humà és molt impor-
tant en aquest procés continuat d’innova-
ció en les empreses. Aquest valor afegit
és una de les claus d’aquesta nova cultu-
ra empresarial.
El model econòmic de futur que necessi-
ta Catalunya ha d’estar basat principal-
ment en el creixement de la productivitat
i, per tant, en l'acumulació de capital,
sobretot capital humà i tecnològic. 

Quin és el principal repte en innova-
ció de les empreses catalanes? 
Un  dels reptes que tenen les empreses
avui en dia és aconseguir que l’entorn cul-
tural avanci tan de pressa com ho fa el
tecnològic. Per aquest motiu, l’empresa ha
de nodrir-se de personal amb capacitat
d’acció, determinació i amb l’aportació
contínua de noves idees. 
Però, sens dubte el repte de futur és siste-
matitzar la gestió i, per tant aconseguir la
plena socialització de la innovació en el
sentit ampli que aquest concepte implica,
creant xarxes formals i informals de trans-
missió del coneixement que transcendeixin
l’àmbit dels grups de recerca i penetrin
profundament en tots els camps de la cièn-
cia, l’economia, la cultura i la societat.

Quines conclusions es treuen d'aquest
Fòrum?
La segona edició del Fòrum de la Innovació
ha estat francament positiva. Primer de tot,
cal destacar l'assistència de més de 2.000
persones, clara mostra de l'interès creixent
per la innovació que tenen la nostra socie-
tat i especialment les nostres empreses.
La segona conclusió és que el Fòrum es
consolida com a referència de tots els
agents d'innovació i per tant com a punt
de reunió i com a generador de coneixe-
ment i de sinergies entre tots els àmbits
implicats: empresa, Govern, universitat i
centres tecnològics. I finalment, destacar
que ha assolit àmpliament els objectius en
les seves funcions de difusió i sensibilitza-
ció, mostrant la innovació i el desenvolu-
pament empresarial com a camí de futur.

Redacció
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Noves tecnologies

Lluny de la idea de limitar la competència, creiem fervorosament que cal la inter-
venció de l’administració per tal d’homologar els despatxos o els professionals
que es dediquen de forma seriosa i preparada a la consultoria i auditoria en pro-
tecció de dades.

De fet amb l’entrada en vigor del nou reglament esperem que es materialitzin,
en gran mesura, certes mesures que obliguen encara de forma indirecta a regu-
lar l’accés a la professió, o  per altra banda a controlar de forma directe part de
les Agències de Protecció de dades, el compliment de les obligacions marcades
per la llei.

Un dels canvis o avenços més importants en la línea que dèiem abans, és l’obli-
gació dels responsables dels fitxers, les empreses o els despatxos professionals, a
més de notificar o declarar els fitxers, hauran de declarar quan i qui els ha efec-
tuat l’auditoria bianual.

Aquesta nova obligació implica implícitament, dos fets important, el primer és
que realment s’hauran de fer les auditories i, per tant, per part del responsable
del fitxer haurà de vetllar per mantenir el document de seguretat actualitzat i
complir amb les normes establertes en aquest. Per altra banda, el fet que s’ha-
gi de notificar qui i quan ha fet l’auditoria necessàriament voldrà dir que s’hau-
ran d’homologar les societats o professionals que les realitzin.

De fet, el canvi de reglament, incidirà de forma decisiva en un compliment pre-
ventiu de la llei, evitant l’aplicació del règim sancionador.

Actualment la regularització existent ja permet a les empreses operar amb plena
confiança. Les darreres directives europees sobre signatura digital, fent-la vàlida
a tota la Unió Europea, és una de les darreres passes per garantir la seguretat de
les transaccions realitzades mitjançant Internet. 

Tot i això, de ser una tecnologia nova per a la gran majoria d’empreses del sec-
tor, caldran accions de difusió per tal de donar-la a conèixer i afavorir la seva
implantació.

Sí. L’ús de les noves tecnologies al sector permet a les empreses apropar-se a
nous mercats sense necessitats de fer fortes inversions, complementant el pro-
cés tradicional d’exportació mitjançant la participació a mercats digitals (e-mar-
ketplaces) o fent ús dels cercadors i directoris (generals o especialitzats) per tal
de donar-se a conèixer. 

A més, tecnologies com la veu sobre IP o la signatura digital avançada (amb
reconeixement a tota la UE), entre d’altres, permetran també reduir costos i
millorar i agilitzar els processos de contractació.

En relació 
a la protecció de dades

Eduard Domingo
Advocat i director de SEGURDADES SL
info@segurdades.com
Tel.: 902 360 842

En relació 
a la signatura digital

Josep Oliver Segura
Cap de l’Àrea de Digitalització Internacional.
COPCA

1 Creieu necessària enfortir la regularització dins del vostre sector
d’activitat?

2 Creieu que poden aportar canvis substancials a curt termini al vostre
sector d’activitat? Quins?
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2
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No, en la combinació del procés de globalització i la revolució digital, que deter-
mina una economia i una societat basada en el coneixement, una cosa queda
clara: la innovació passa al centre de l’escenari del creixement de la productivi-
tat i la competitivitat. 

Però, la innovació no pot ser dirigida ni imposada, ha de sorgir dels agents
econòmics. Amb aquest objectiu, la formació, la formació contínua i la forma-
ció al lloc de treball són claus per al desenvolupament de les capacitats innova-
dores dels agents econòmics. 

Així, el debat en l’economia actual ja no és si regularitzem o no regularitzem els
sectors econòmics, sinó que la discussió és què podem fer per descabdellar pro-
cessos continus d’innovació a l’activitat econòmica.

Igual que amb la resta de sectors d’activitat, el sector productiu de la forma-
ció s’enfronta a un notable procés de transformació. En primer lloc, per
donar resposta a la tradicional problemàtica de la formació. El capital humà i
el coneixement esdevenen claus per situar a les economies al capdavant dels
avenços de productivitat i competitivitat. En segon lloc, la formació ha d’a-
frontar nous reptes. 

En el marc de la revolució digital, el sector de la formació ha d’adaptar els
seus processos interns per descabdellar mecanismes d’aprenentatge conti-
nuat i fer que els estudiants aprenguin a aprendre i aprenguin a emprendre.
Amb tot això, s’ha de tenir present que a les capacitats clàssiques li hem d’a-
fegir noves capacitats com l’ús de les TIC, la percepció de la globalització i les
capacitats flexibles d’aprenentatge (i desaprenentatge). 

Això com no implica un important procés de transformació de l’activitat
acadèmica, tant la docent com la de recerca, adaptant els processos a la pro-
blemàtica dels estudiants  i de l’activitat econòmica. 

En relació a la Formació
on-line

Joan Torrent i Sellens
Professor dels Estudis d’Economia 
i Empresa de la Universitat Oberta 
de Catalunya
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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 te
incorporada mesures de seguretat que impedeixen que cap altra persona pugui
accedir a expedients d’un col·legiat.

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

NOUS VISATS ONLINE

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

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

de Catalunya

Diagonal, 512, Principal • Barcelona 08006 • Tel. 93 416 16 04 • Fax 93 416 00 61
www.coleconomistes.com  cec@coleconomistes.com



Envejecimiento 
y dependencia. 
Situación actual 
y retos de futuro
Autors: Varis

Guillem López Casasnovas,
(director)

Editorial: Estudios Caixa Catalunya

Las nuevas necesidades
sociales emergentes re-
quieren una respuesta
ágil y eficiente de los
organismos competen-
tes, así como del con-
junto de los ciuda-
danos. De este modo se

consigue ir más allá de actuaciones pun-
tuales, y se pueden instaurar las bases de
fondo para mejorar nuestra sociedad.
Pero, para obrar con la coherencia y segu-
ridad necesarias es preciso realizar un
paso previo de análisis profundo de la
realidad más cercana. 

Es aquí donde Caixa Catalunya quiere
contribuir aportando herramientas de
estudio y reflexión rigurosa en los ámbi-
tos económicos y sociales del país, y éste
es, precisamente, el objetivo de Envejeci-
miento y dependencia. Situación actual y
retos de futuro.

La innovació 
tecnològica
Autors: Josep M. Vegara, 

Isabel Busom, Pere Escorsa,
Narcís Mir, Jordi Jaumandreu 
i altres, 
Jesús Rodríguez Cortezo

Editorial: Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya
Consell de Col·legis d’Enginyers
Tècnics Industrials de Catalunya

La innovació és consi-
derada, justament, com
el motor del desenvo-
lupament i la innovació
tecnològica, el catalit-
zador més potent.

Els autors d’aquest lli-
bre analitzen la inno-
vació tecnològica i la

seva lògica però també exploren el seu
entorn, els seu context, generant una visió
més enriquidora; per altra banda expres-
sen una forta sensibilitat als aspectes
col·laterals de la innovació tecnològica.

Modelos Alternativos
al IRPF Español
Autor: José María Durán Cabré

Editorial: CES - Consejo Economico 
y Social

En esta obra se estu-
dian desde la doble
perspectiva teórica y
empírica dos modelos
alternativos al tradicio-
nal impuesto sobre la
renta como son el
impuesto lineal y el
impuesto dual. En este
trabajo se analizan

cinco propuestas: el impuesto lineal de
Hall y Rabushka, la renta básica/impuesto
lineal de Atkinson, el impuesto lineal
sobre el consumo de Kotlikoff, el impues-
to lineal sobre las transacciones de Freige
y el impuesto lineal sobre la renta.

CHINA la trampa 
de la globalización
Autors: Jean Mandelbaum

Daniel Haber

Editorial: Urano tendencias

China como la vence-
dora incontestable,
inesperada y afortu-
nada de la globaliza-
ción. Tal es el severo
e inquietante diag-
nóstico de este libro.
Mientras tanto, occi-
dente continúa ciego
i sordo ante las seña-

les, bastante obvias sin embargo, de tal
presagio y de sus severas consecuencias
para el resto del planeta.

Este libro nos habla de los efectos que
ello va a tener especialmente sobre Euro-
pa y de la paradoja de esta circunstancia:
se trata de una trampa invisible tendida
por la misma globalización que ha auspi-
ciado Occidente.
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Agenda novembre 2005
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 10 de novembre 09.00 h Hotel 
“Estratègies de futur per a l’economia catalana” Fira Palace

• 10 de novembre 20.30 h Casa Batlló
Lliurament d’insígnies als col·legiats amb 25 anys 
de col·legiació
Lliurament dels Premis de Reconeixement a:
– Millor currículum universitari
– Projecte més innovador de despatxos professionals

• 10 de novembre 21.30 h Casa Batlló
Sopar dels Economistes
Nomenament col·legiat de Mèrit al Sr. Antoni Argandoña
Lliurament dels Premis Joan Sardà Dexeus 2005
de la Revista Econòmica de Catalunya

Lliurament del Premi de Reconeixement 
a l’economista d’empresa de l’any

• 15 de novembre 19.00 h Sala 
Tertúlia: de Juntes
“La Llei concursal i la creació d’empreses”

• 15 de novembre 19.30 h Sala d’Actes
“Procès de restructuracions empresarials. 
Motius econòmics vàlids”
Cal fer inscripció prèvia a la pàgina web del Col·legi. 

• 28 de novembre 18.00 h Aula 2
Presentació del treball:
“Industry characteristics and anti-competitive behaviour:
Evidence from the EU”

• 17 de novembre 17.00 h Seu 
“Novetats d’IVA” de Girona

• 28 de novembre 18.00 h Seu 
“Tancament fiscal i comptable de l’exercici 2005” de Girona

• 16 i 17 de novembre 16.30 h Seu de
“Planificació de l’auditoria de la PIME” Tarragona

• 22 de novembre 16.30 h Seu de 
“Excel pràctic per a despatxos” Tarragona

• 30 de novembre 17.00 h Seu de
“Tancament fiscal de l’exercici 2005” Tarragona

JORNADA
DELS ECONOMISTES

COMISSIÓ
D’ASSESSORS
EN LA CREACIÓ
D’EMPRESES

COMISSIÓ
D’ASSESSORS
FISCALS

COMISSIÓ 
D’ECONOMIA 
INDUSTRIAL

SEU DE GIRONA

SEU DE TARRAGONA

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores

Bufet d’economistes i advocats compartirien el seu despatx 
amb economista, advocat o professional liberal.

Molt ben situat (carrer de Muntaner) 
ampli, amb llum, tots el serveis. 

Les persones interessades podeu posar-vos en contacte 
al Tels. 932 091 699–932 091 509 de dilluns a divendres 

de 10 h a 13 h i de dilluns a dijous de 15 a 19 h




