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Degà

El Col·legi no assumeix ni es fa responsable del contingut dels
anuncis publicat en tot l’Informatiu.

Com ja és tradicional el darrer informatiu de l’any està reservat a informar-vos sobre la Jornada dels Economistes i a pre-
sentar-vos el pressupost i els objectius que la Junta de Govern, ha acordat pel proper exercici econòmic.

En relació a la X edició de la Jornada dels Economistes, clausurada, com en anteriors edicions, amb èxit tant per l’organitza-
ció com pel nombre d’assistents i l’ambient de rigorós treball que es respirava, poca cosa es pot dir que no hagi estat ja dita. És ja
un esdeveniment plenament consolidat, de prestigi i que tant la societat com molts professionals esperen cada any.

El tema que es va tractar en aquesta X edició de la Jornada dels Economistes, “Estratègies de futur per a l’economia catalana”,
va ser un encert ja que ens va permetre parlar de competitivitat i de les estratègies públiques i privades per dur a terme polítiques i
actuacions amb aquesta finalitat. 

Només pel tema triat, la Jornada ja fou en si mateixa un encert i una oportunitat. Era i és  un bon moment per parlar-ne, des d’un
punt de vista polític, ja que les actuacions van en aquesta direcció (com per exemple el Pacte de la Competitivitat).

També la Jornada fou un bon moment per plantejar-nos les estratègies de futur, ja que l’actual  model econòmic i social, que es basa
en costos relativament més baixos que els del nostre entorn i mercat (la UE dels 15), en la nostra capacitat d’atraure inversions
estrangeres amb els avantatges macroeconòmics i microeconòmics que comporten, el bon comportament del turisme i de la cons-
trucció;..., ha tocat sostre. Ens calen nous plantejaments i noves polítiques per fer front a les amenaces i als reptes d’un món més
globalitzat, on els avantatges competitius canvien ràpidament, es modifiquen, i on les economies i les societats que tiren endavant
han de promoure amb èxit els canvis i les adaptacions per ser més competitives.

Finalment, també ha estat oportú i encertat parlar d’estratègies de futur ja que en els darrers mesos, amb una intensitat creixent i
amb un altíssim nivell de consens, moltes entitats civils (associacions empresarials, sindicats, col·legis professionals, cambres de
comerç...) i per descomptat el propi Col·legi d’Economistes de Catalunya, han anat emetent opinions sobre els aspectes més deter-
minants per a la nostra societat. Des de l’Estatut, al dèficit d’infraestructures (físiques, energètiques, tecnològiques), els reptes de la
immigració, el finançament de la sanitat i el model educatiu... elaborant propostes i demanant concreció a les administracions i
participació d’aquesta societat civil en la definició de les estratègies.

La Jornada ha tractat aquestes qüestions amb un plantejament que és el propi del nostre Col·legi i dels economistes. De manera plu-
ridisciplinar, amb 16 tallers, a més de la Conferència inaugural del Sr. Jesús Acebillo, president de NOVARTIS, i de les jornades cele-
brades prèviament a Lleida, Girona i Tarragona. 

Les sessions han anat des de la indústria, les telecomunicacions, els serveis financers, el sector audiovisual, la fiscalitat, els reptes
dels compromisos de Kyoto, els sectors del coneixement, quina sanitat i quin territori hem de tenir per al futur, i com es potencia la
cultura emprenedora que esdevé clau per a una societat que vol progressar.

La Jornada s’ha desenvolupat amb rigor, sense posicions maximalistes ni aprioristes, reflexionant, argumentant i identificant pro-
blemes per proposar solucions o línies de treball. És la nostra forma de ser i la que seguirem fent. A més, amb la participació d’ex-
perts d’altres disciplines acadèmiques i professionals que amplien, enriqueixen l’anàlisi i les propostes de la Jornada. Aquest
plantejament conjuntament amb la participació en la Jornada de prop d’un centenar de ponents, coordinadors i presidents dels dife-
rents tallers i de gairebé un miler d’inscrits, és la millor garantia per la pluralitat.

La Jornada, com cada any, té també una part lúdica, de reconeixement i agraïment: el Sopar dels Economistes en què  cada any
homenatgem als col·legiats que fa més de 25 anys que ho són, pel seu suport i la fidelitat al nostre Col·legi; es lliura el reconeixe-
ment a l’economista d’empresa i al despatx professional d’Economistes de l’any; el reconeixement als millors estudiants de les facul-
tats d’econòmiques de les universitats de Catalunya; es lliuren els guardons dels Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica
de Catalunya; i finalment enguany vàrem fer l’acte de nomenament com a Col·legiat de Mèrit, al professor Antonio Argandoña,
actual president del Comitè de Normativa i Ètica Professional del Col·legi i professor d’IESE.

El pressupost del Col·legi d'Economistes de Catalunya per l’exercici 2006, que es va presentar a l’Assemblea de Col·legiats el 13 de
desembre, recull les accions que la Junta de Govern s’ha marcat per aconseguir els objectius prioritaris que té establerts en el seu
programa de govern: convertir el  Col·legi d'Economistes de Catalunya en una entitat prestadora de serveis de qualitat i potenciar la
imatge de la professió davant la societat.

Es va presentar un pressupost continuista dels anys anterior en el qual es preveu obtenir un superàvit, amb la finalitat de disposar
d’un remanent  per poder abordar, quan arribi el moment, la compra d’una nova seu social pel Col·legi d'Economistes de Catalunya
a Barcelona.

No obstant l’anterior el pressupost que es va presentar a aprovació el passat 13 de desembre també  incorpora les dotacions necessà-
ries per tal de continuar oferint i millorant els serveis (formació, publicacions, gabinets d’assessorament, serveis on-line,...), les acti-
vitats que  tradicionalment us ofereix el Col·legi, així com millorar la presència,  el reconeixement i la imatge tant de la nostra
professió com de la institució que ens aglutina, el Col·legi d'Economistes de Catalunya. 

Bones festes i un feliç any 2006.



dicadors que ho demostren. L’any 2004, a
Barcelona, es van rebre quatre milions i
mig de visitants, dels quals el 70 per cent
eren estrangers, i la taxa d’ocupació
femenina va ser del 59,2 per cent, quatre
punts per damunt de la mitjana europea i
deu per damunt de l’espanyola. També va
fer esment a l’important creixement del
sector serveis, que a hores d’ara repre-
senta el 81 per cent de l’economia barce-
lonina, i als efectes de la globalització
que no només suposa “la importació de
riquesa sinó també de pobresa”. Tot i
així, l’alcalde de Barcelona va animar als
empresaris “a sortir a fora” i a estar pre-
sents a noves realitats emergents, com és
el cas de l’Índia.

Pasqual Maragall va assenyalar que, ens
aquests darrers cinquanta anys, els econo-
mistes van ser “la punta de llança d’una
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Jornada dels Economistes 2005

“Estratègies de futur per a l’economia
catalana” va ser el lema de la Jornada
dels Economistes 2005, que enguany va
complir el seu desè aniversari i que es va
celebrar el 10 de novembre amb la parti-
cipació d’un miler d’economistes i d’un
centenar d’experts.

La Jornada va tenir com a objectiu intro-
duir elements de prospectiva en l’anàlisi
i presentar diferents estratègies per fer
front als futurs reptes de l’economia
catalana en totes les seves vessants. Uns
reptes que en paraules de l’Il·ltre. Sr.
Jordi Conejos, degà del Col·legi d’Econo-
mistes, són “des de l’Estatut al dèficit
d’infraestructures físiques, energètiques i
tecnològiques, els reptes de la immigra-
ció, el finançament de la sanitat i el
model educatiu”. Tot tractat des del
rigor, de manera pluridisciplinar, sense

posicions maximalistes ni aprioristes,
identificant, reflexionant i argumentant
per proposar futures solucions i línies de
treball. El mètode que sempre ha carac-
teritzat el Col·legi i els economistes en
general. 

Sota aquesta premissa es va desenvolupar
una Jornada que va ser inaugurada pel
Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall, president
de la Generalitat de Catalunya, l’Excm.Sr.
Joan Clos, alcalde de Barcelona, i pel Sr.
Jesús Acebillo, president del Grup Novartis
España, acompanyats tots tres per l’Il·ltre.
Sr. Jordi Conejos, degà del Col·legi d’Eco-
nomistes i el Sr.Artur Saurí, director tècnic
de la Jornada.

Clos va aprofitar la seva intervenció per
assenyalar el favorable estat de l’econo-
mia barcelonina i apuntar una sèrie d’in-

L’interès més alt



nova cultura menys fonamentalista, més
quantitativa, més europea i per tant més
democràtica”. El president de la Generali-
tat va advocar per la descentralització a
favor d’un sector públic més eficient i més
proper al mercat, per un govern actiu que
faci possible el creixement en noves infra-
estructures, amb més educació i més
inversió en ciència, recerca i tecnologia i
per un reequilibri entre el sector autonò-
mic i el local pel que fa a la despesa
pública.

Maragall va recuperar la idea d’eurore-
gió com a subjecte territorial econòmic i
polític i va arengar als economistes a ser
no només la punta de llança del canvi,
fa cinquanta anys, sinó també a conver-
tir-se, en l’actualitat, en “l’esperó d’a-
daptació de l’economia cap a un món
obert”.

Conferència inaugural
Jesús Acebillo, president del Grup Novar-
tis España, va donar una conferència sota
el títol “Les estratègies de futur per a l’e-
conomia catalana: els mercats emergents i
la seva gestió en l’àmbit de la biomedici-
na: l’experiència del Grup Novartis”. Tot
aprofitant el seu paper com a responsable
de la regió intercontinental de mercats
emergents (Emerging Growth Markets),
localitzada a Barcelona, i que agrupa ope-
racions a més de cinquanta països de l’À-

sia Pacífica, l’Orient Mitjà i l’Àfrica. Indrets
on es concentra més del 75 per cent de la
població mundial.

La conferència inaugural va tenir com a
objectiu recalcar el paper dels mercats
emergents com a motors de l’economia
mundial i senyalar les seves implica-
cions en una de les indústries claus de
l’economia catalana, com és la far-
macèutica. Acebillo va definir els mer-
cats emergents com a aquell grup de
mercats entre els països en desenvolu-
pament, “que mostren una economia
amb ràpida evolució, una estructura
industrial en procés de modernització,
un mercat de gran volatilitat però al
mateix temps amb una demanda poten-
cial d’enormes dimensions i un sistema
regulador que afavoreix el mercat com-
petitiu, tot això acompanyat d’un procés

de liberalització del comerç “. Aquest
seria el cas del Brasil, la Xina, Turquia,
Mèxic, l’Índia, Rússia, Àfrica del Sud i
Corea. 

Les oportunitats de creixement en els mer-
cats emergents són excepcionals ja que
aquests països ofereixen unes economies
amb necessitats sanitàries i una demanda
potencial enorme però amb una despesa
farmacèutica relativament baixa. 

Quelcom d’allò més interessant si tenim
en compte que en els vuit majors mer-
cats farmacèutics (entre els que s’inclou
Espanya) les previsions de creixement
han disminuït de manera considerable.
Factors competitius en aquests mercats
emergents als que s’ha d’afegir una
oferta altament qualificada de tecnolo-
gies biocientífiques.
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Les sessions 
de la Jornada
Després de la conferència inaugural, els
participants de la Jornada van assistir a les
sessions, vuit al matí i vuit a la tarda. Les
sessions celebrades a Barcelona es
podrien agrupar en 6 grans grups. El pri-
mer agruparia les sessions relatives a sec-
tors productius on es va debatre sobre el
futur model industrial a Catalunya, sobre
els sectors del coneixement com a opció
de transformació en l’economia catalana,
sobre la regulació i competència en el
mercat de les telecomunicacions i els rep-
tes de la CMT a Barcelona i sobre l’im-
pacte de la televisió i dels audiovisuals en
l’economia catalana.

En segon lloc trobaríem el debat relatiu a
temes empresarials. Hi englobaríem les
sessions on es va tractar sobre les impli-
cacions i els efectes de la implementació

de les NIC i els reptes per als auditors en
el nou entorn comptable i sobre la cultu-
ra emprenedora i els seus riscos i pèrdues
d’oportunitats.

També es va parlar sobre temes fiscals,
abordant cap a on va la fiscalitat dels pro-
pers anys i la reforma de l’impost de suc-
cessions. En la jornada d’enguany es va
comptar amb la presència del Consejo
Directivo de Economistas Asesores Fisca-
les de España.

També es va tractar sobre Europa, con-
templant aspectes com el procés d’inte-
gració dels seus serveis financers i els
impactes en el creixement i la competiti-
vitat així com quines han de ser les
estratègies de la Unió Europea a l’Àsia i
l’Amèrica Llatina.

Un cinquè grup englobaria aquelles ses-
sions que van debatre al voltant del pro-
tocol de Kioto i de quines són les barreres
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i oportunitats per a l’economia catalana en
aquest àmbit. Un altre tema va ser el crei-
xement econòmic i el procés urbanitza-
dor, fent especial referència al desequilibri
creat per l’increment del ritme d’ocupació
de sòl aquests darrers anys. 

Per últim, es van abordar diferents temes
sense elements comuns i que, per tant, no
podríem englobar en cap grup. Aquest
seria el cas de la sessió que va abordar l’e-
volució de les matèries primeres i el seu
impacte en l’economia global, en la qual
es planteja el tema de l’aparició d’una
nova demanda, la dels països asiàtics.
També seria el cas de la sessió que va
tractar sobre quina sanitat es pot permetre
Catalunya i que va debatre sobre l’eficièn-
cia i l’eficàcia de les ajudes al tercer món.

En dies previs es van celebrar sessions a
les seus territorials del Col·legi a Girona,
sobre el balanç energètic a Catalunya, a
Tarragona, sobre les infraestructures a la
comarca, i a Lleida, sobre quines són les
estratègies de futur per a l’economia de la
comarca centrant-se de manera especial
en la localització d’empreses innovadores. 

Sopar dels Economistes
Enguany, commemoració dels deu anys
de les Jornades, el sopar va canviar d’es-
cenari i la celebració del Sopar dels Eco-
nomistes va ser a la Casa Batlló. Un indret
immillorable que va comptar amb la
presència de diferents personalitats repre-
sentatives de la vida econòmica i social
catalana. 

L’acte va iniciar-se amb el lliurament d’in-
sígnies als col·legiats amb 25 anys de vin-
culació al Col·legi d’Economistes. En
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aquesta edició, podem destacar que un
dels guardonats va ser el president de la
Generalitat, el Molt Hble. Sr. Pasqual Mara-
gall, insígnia que va rebre durant la jorna-
da matinal. 

El premi al millor currículum universitari
va ser concedit, ex aequo, al Sr.Adrià Pros
Torres, llicenciat en Economia per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, al Sr.
Joan Daniel Pina Martí, llicenciat en Eco-
nomia per la Universitat Pompeu Fabra, al
Sr.Carles Cros Segura, llicenciat en Econo-
mia per ESADE, a la Sra. Miriam Hortas
Rico, llicenciada en Economia per la Uni-
versitat de Barcelona, a la Sra. Eulàlia Roig
Castelltort, llicenciada en Economia per
la Universitat Rovira i Virgili, a la Sra. Eva
Parrot Solà, llicenciada en Economia per
la Universitat de Girona, al Sr. Josep Tebé
Cetó, llicenciat en Economia per la Uni-
versitat de Lleida i, finalment, al Sr. Ismael
Martín Parrilla, llicenciat en Economia per
la Universitat Oberta de Catalunya.

Després de l’aperitiu i ja en el sopar dels
economistes, l’economista Sr. Antoni
Argandoña va ser nomenat Col·legiat de
Mèrit, guardó que li va ser lliurat pel degà
del Col·legi, l’Il·ltre. Sr. Jordi Conejos.
Argandoña és doctor en Ciències Econò-
miques i Empresarials per la Universitat
de Barcelona i professor i titular de la
Càtedra d’Economia i Ètica de l’IESE.
Expert en ètica empresarial, macroecono-
mia, teoria econòmica i economia espanyo-
la, ha escrit diverses publicacions d’àmbit
nacional i internacional.

A continuació, es van lliurar els Premis
Joan Sardà Dexeus de la Revista
Econòmica de Catalunya. El guardó en
la categoria de millor llibre d’economia va
recaure en l’obra La industria en España:
claves para competir en un mundo global
que recull la contribució de setze especia-

listes en tots els aspectes referents a la
indústria espanyola dins l’actual món glo-
balitzat. El guardó va ser lliurat de mans
de l’Il·ltre. Sr. Jordi Conejos al Sr. Josep
Maria Surís, coordinador i director del
Centre d’Estudis Industrials en nom per-
sonal i de tots els editors: Sr. Enric
Genescà,Sr.Jordi Goula,Sr.Josep Oliver i Sr.
Vicente Salas. I el premi a la millor tra-
jectòria professional al Sr. Juan Maria
Hernández Puértolas, periodista de La
Vanguardia. 

Finalment, va tenir lloc el lliurament de la
tercera edició dels Premis de Reconei-
xement. El premi a l’economista d’em-
presa va ser concedit al Sr. Salvador
Alemany amb motiu dels mèrits mostrats
com a conseller delegat d’Abertis Infraes-
tructures. Alemany ha liderat el canvi d’A-
bertis, des de l’originària ACESA, per
convertir-se en la corporació líder a
Espanya i a Europa en la gestió d’infraes-
tructures de transports i comunicacions,

guardó que li fou lliurat pel Sr. Josep
Betriu, guardonat amb el premi d’Econo-
mista d’Empresa de l’any de l’anterior edi-
ció. El Sr. Joan Amat Soler (col·legiat
número 12), el Sr. Josep Vila Abelló i el Sr.
Jordi Viladot Puig van recollir el premi al
millor despatx professional d’economis-
tes, de la mà del Sr.Oriol Amat,membre de
la Junta de Govern del Col·legi d’Econo-
mistes. Tres persones a les quals s’ha d’a-
grair la seva constant implicació amb el
Col·legi.

Un dels moments més emotius del sopar es
va viure quan es va atorgar una placa com-
memorativa al Sr.Artur Saurí, vicedegà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, de
mans de l’Il·ltre. Sr. Jordi Conejos, com a
reconeixement a la seva gran implicació en
l’organització de les Jornades dels Econo-
mistes durant aquests deu anys d’història.

Mireia Arisa
Inter Mèdia Gdc



“Catalunya: quina indústria 
en l’horitzó de 10 anys?”

Coordinador:
Sr. Modest Guinjoan, economista 
i soci de Consulting Barcelona Economia

En un país de tanta tradició i realitat
industrial com Catalunya, li afecten de
manera directa els intensos canvis que
s’estan produint i previsiblement es pro-
duiran a recer de la tecnificació, de la glo-
balització i específicament de la irrupció
de nous competidors. Aquests, si bé
arrenquen amb l’etiqueta de baixos cos-
tos salarials, no per això s’han de situar
en l’horitzó en l’àmbit dels productes tec-
nològicament més simples. Per això la

sessió es va plantejar quin hauria de ser
el perfil de la futura empresa industrial
catalana amb capacitat competitiva.

El sector industrial ha estat bressol del
progrés tecnològic i ha exercit uns grans
efectes d’arrossegament respecte de la
resta d’activitats econòmiques. No obs-
tant, el seu pes relatiu en el conjunt de
l’economia ha vingut disminuint, i conti-
nuarà fent-ho, entre altres coses fruit de
l’augment de la productivitat i del major
component de serveis dels productes
classificats estadísticament com a indus-
trials. La clàssica visió del progrés tec-
nològic centrada en el producte físic
dóna pas al progrés generat a partir de les
idees i dels actius immaterials que girin al

voltant de l’alt valor afegit. Precisament,
els indicadors de la nostra productivitat
no són bons: creixem, però en activitats
(industrials i de serveis) de baix valor afe-
git. I aquí hi tenim totes les de perdre,
perquè els nostres costos laborals no
paren de perdre posicions respecte als
països més avançats, i són d’altra
banda,10 vegades més grans que els dels
nous competidors asiàtics.

Malgrat els reptes i les amenaces per a la
nostra indústria, hi ha confiança en les
forces pròpies, per motius històrics,
estructurals i de capacitat emprenedora,
sempre que l’entorn hi acompanyi. La
història ens indica que la indústria catalana
ha sabut adaptar-se davant els requeri-
ments de reptes competitius; la diversifi-
cació del teixit productiu és una
salvaguarda contra impactes molt concen-
trats sectorialment; i la indústria s’ha
sabut sanejar i créixer com ho mostren
l’ampli teixit de petites multinacionals, o
la constant aparició de noves empreses
en camps tecnològicament avançats, de
més valor afegit. 

La indústria del futur serà més gran, més
sofisticada, més arrossegadora de serveis
avançats, més neta, més internacional,
més centrada en el servei, més flexible,
més tecnològica. Per això hi ha factors de
l’entorn que haurien d’acompanyar: millo-
rar l’educació, augmentar l’R+D, renunciar
a polítiques industrials dirigistes, liberalit-
zar el mercat de treball, facilitar la inter-
nacionalització de les empreses, crear i
millorar infraestructures, com a més
importants. I potser també, com va dir un
empresari, entre tots plegats, estimar una
mica més la indústria.

En aquesta sessió van participar, el Sr.
Jordi Gual, sotsdirector general de “la
Caixa” i professor de l’IESE, com a
ponent; el Sr. Francesc Cabana, historia-
dor i professor de la Universitat Interna-
cional de Catalunya, el Sr. César Molins,
director general d’AMES i el Sr. Josep
Maria Tarragó, vicepresident de FICOSA,
com a panelistes, la Sra. Ariadna Trillas,
d’El País, com a moderadora i l’Il.ltre. Sr.
Jordi Conejos, degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, com a president.
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“Regulació i competència
en el mercat de les 
telecomunicacions. 

Els reptes de la CMT després 
del seu trasllat a Barcelona”

Coordinador:
Sr. Joan Ramon Borrell, vicepresident 
de la Comissió d’Economia Industrial,
Innovació i Localització del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
i professor de la Universitat de Barcelona

La propera arribada a Barcelona de la
Comissió del Mercat de Telecomunica-
cions va ser una oportuna ocasió per fer
un balanç dels resultats de la liberalitza-
ció de les telecomunicacions que des de
la Comissió d’Economia Industrial no
vam voler desaprofitar. 

La ponència del Sr. Martin Peitz, professor
de la Universitat Internacional a Alemanya,
ponent de la sessió, va posar de manifest
de forma molt gràfica com els serveis de
banda ampla s’estan convertit en els
nous serveis essencials del segle XXI:
comerç electrònic, informació per inter-
net, banca electrònica, mapes i itineraris
pel mòbil, accés a música, vídeos, sub-
hastes, i un llarg etc.). En un món de
comunicacions electròniques, l’accés i la
qualitat del servei són primordials.
Segons el Sr. Martin Peitz els reptes a què
s’enfronta el regulador són els següents:
(1) la regulació hauria de ser neutral per
facilitar la competència en igualtat de

condicions a les diverses noves tecnolo-
gies perquè no sabem quines triomfaran
i quines moriran; (2) cal que el regulador
combini regulació exante amb accions
expost de política de defensa de la com-
petència, i si pot ser que sigui una matei-
xa entitat pública la que reguli i vigili la
competència en el mercat de les teleco-
municacions (com és el cas d’Oftel al Regne
Unit).

La discussió entre l’Excm. Sr. Lluís Fran-
co, president del Tribunal Català de
Defensa de la Competència i president
de la sessió, el Sr. Ginés Alarcón, conse-
ller delegat i director general de T-Sys-
tems Espanya, el Sr. Antonio Cabrales,
professor de la Universitat Pompeu
Fabra, el Sr. Joan Calzada, professor de la
Universitat de Barcelona i investigador
visitant de l’Imperial College, el Sr. Íñigo
Herguera, director d’Estudis de la Comis-
sió del Mercat de Telecomunicacions, en
qualitat de panelistes, i els assistents a la

sessió moderada per Esther Grávalos, de
l’Agència EFE, va posar de manifest que
els experts valoren com a positiu en ter-
mes generals la liberalització de les tele-
comunicacions a Espanya. Ara bé, els
ponents i els assistents van destacar que
ni l’evolució dels preus, ni la penetració
dels serveis de banda ampla, ni la quali-
tat dels serveis liberalitzats eren factors
d’èxit en el cas espanyol. Del debat vam
extreure la conclusió que la CMT té
encara molta feina a fer per aconseguir
que la desregulació i la introducció de la
competència es traslladi en forma de
millors preus i millor servei als consumi-
dors. I, de moment en aquesta tasca la
CMT compta amb l’ajut de les autoritats
de defensa de la competència que són
les que a Espanya vetllen perquè els
beneficis de la incipient competència del
mercat es traslladin en forma de qualitat
de servei i preu als consumidors. Els
ponents i assistents van cloure la sessió
desitjant una llarga vida a la CMT, i que
el seu trasllat a Barcelona suposi un nou
impuls en la seva tasca de regulació en
favor dels consumidors.
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“Procés d’integració dels
serveis financers a Europa:
impactes en el creixement
i la competitivitat”

Coordinador: 
Sr. Josep Soler, director general 
de l’Institut d’Estudis Financers 
i president d’EFPA-Europa

Dins de la temàtica global de la Jornada
d’enguany: “Estratègies de futur per a l’e-
conomia catalana”, aquesta sessió
adreçava el que probablement és i serà
en els propers anys l’element més relle-
vant en relació als aspectes financers i
d’inversió de l’economia europea en
general i evidentment també per a l’eco-
nomia catalana en particular: la potencial
integració dels serveis financers a escala
europea.

Aquest procés ha estat impulsat en els
darrers anys per l’aprovació l’any 1999 i
posterior implementació del Pla d’Acció
dels Serveis Financers que ha generat un
procés legislatiu molt important. El PASF
s’orientava cap a una major integració
dels serveis financers cercant una major
obertura dels mercats minoristes i per
tant més oportunitats d’estalvi i finança-
ment per a les economies domèstiques;
millorar en liquiditat i profunditat els
mercats majoristes per a les empreses i

per fi, una millora i un més alt nivell
d’integració de les normes i entitats
supervisores.

La sessió es va orientar cap a l’anàlisi d’a-
quest procés, la descripció de com es
transposaran les directives comunitàries a
nivell espanyol i en avaluar quin pes pot
tenir en les perspectives comuns de crei-
xement i de millora de la competitivitat. 

Les conclusions de la sessió, tant pel que
fa a les presentacions dels ponents com
del debat que va tenir lloc a continuació,
poden resumir-se en les següents:
1) Hi ha un consens general sobre la

importància del procés endegat en el
PASF i sobre els efectes molt impor-
tants en els mercats financers majoris-
tes però molt menors en els minoristes.

2) Serà rellevant la forma en què s’apli-
quin en cada país les noves directives i
altres disposicions normatives, així
com possibles següents prioritats que
estableixi la Unió Europea especial-
ment en el mercat hipotecari i per afa-
vorir fusions transfrontereres en banca.

3) Els principals elements de crítica del
procés es poden centrar en un exces-
siu afany regulatori, i en l’escassa par-
ticipació espanyola en el procés de
configuració legislativa (manca o insu-
ficiència de lobbies) de la integració
dels serveis financers.

4) Hi ha una positiva valoració de la
situació de sortida que el sector finan-
cer català i espanyol tenen a escala
europea i la fortalesa amb què con-
fronten les possibles integracions i
fusions transfrontereres.

5) En un context de globalització crei-
xent a nivell mundial, la disponibilitat
d’un sistema financer creixentment
eficient i obert serà una necessitat
competitiva per assegurar un creixe-
ment sostingut de la resta de sectors
econòmics.

La sessió es desenvolupà segons el pro-
grama i els ponents previstos, (el Sr.
Andreu Morillas, secretari d’Economia de
la Generalitat de Catalunya, com a presi-
dent, el Sr. Alfonso García Mora, soci
director de l’Àrea d’Anàlisi Bancària d’A-
nalistas Financieros Internacionales,
com a ponent, el Sr. Rodrigo Buenaventu-
ra, director de Relacions Internacionals
de la Comissió Nacional del Mercat de
Valors, el Sr. José María Fombellida, conse-
ller de la Direcció de Mercats Financers
de la Comissió Europea i el Sr. Carles A.
Gasòliba, president de la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda del Senat, com a pane-
listes. El Sr. Juan M. Hernández de La
Vanguardia, va participar com a modera-
dor) amb una assistència molt bona i un
debat final que va complementar la sessió
de forma positiva.
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“Cap a on va la fiscalitat 
dels propers anys?”

Coordinador:
Sr. Xavier Solé, economista assessor fiscal

A la sessió es van abordar els trets fona-
mentals de la previsible evolució dels
Impostos a Espanya, tant des del punt de
vista del Ministeri com doctrinal conside-
rant els canvis de la normativa comptable
i del que està passant als països de la UE
i OCDE.

El president de la sessió, el Sr. Javier Bur-
gos, secretari general d’Hisenda, en subs-
titució del Sr. M.A. Fernandez Ordóñez,
va sintetitzar en la seva exposició les
línies generals del que seran els pilars de
la reforma fiscal prevista pel govern: IRPF
–minorar el pes del gravamen sobre les
rendes del treball, pujar la tributació dels
guanys de capital cap al 18% i modificar
el tractament de les pensions privades
cap al sistema de percepció de renda–,
Impost sobre Societats –possible rebaixa
de tipus i adaptació a normes compta-
bles–, i introducció de la tributació de
caire mediambiental –extensió p.e. del
cànon com el que tenim a Catalunya
sobre el consum d’aigua i altres.

D’altra banda, el ponent, el Sr. Francisco
Castellano, catedràtic de la UNED i mem-

bre del Consell Directiu del REAF va apun-
tar el que ell creu que serà la previsible i
desitjable modificació de l’Impost sobre
Societats a mig termini un cop s’incorpo-
rin a la normativa comptable les NIC i en
aquest sentit hem d’estar assabentats de
que l’ICAC ja està treballant en un nou
Pla General Comptable, i com ja s’ha fet
amb les entitats financeres (Circular
4/2004 del Banc d’Espanya i recent modi-
ficació del RIS) per recollir, entre d’altres,
els nous criteris de “valor raonable” que
afectarà a la valoració (ara preu adquisi-
ció o cost de producció) tant d’elements
d’actiu immobilitzat com circulant, l’im-
pacte de les “pèrdues per deteriorament”
i la seva recuperació que no afectaran al
compte de pèrdues i guanys sinó als ajus-
taments al patrimoni net, i la nova defini-
ció que s’ha de produir pel que fa a
ingressos i despeses –per increment i dis-
minucions del patrimoni–, cosa que por-
tarà també a un nou format de comptes
com el de l’estat de canvis en el patrimo-
ni net. En conseqüència es va apuntar a
la previsible modificació del articles, 15.1,
12.2, 12.3, 12,4, 13.1 i 19.6 de la LIS.

El ponent, el Sr. Leopoldo Pons, economis-
ta, assesor de diferents institucions inter-
nacionals, va a apuntar que els canvis en
la tributació dels guanys i rendes de capi-
tal s’hauran de mantenir com fins ara con-
siderant la competència entre els estats

encara que siguin de la UE, la gran mobi-
litat dels capitals, la possibilitat d’optar per
diferents economies d’opció mudant i
reclassificant-se al tipus de renda que inte-
ressa en cada moment segons la millor fis-
calitat, i amb una tendència a la linealitat
pel que fa a la tributació de les seves dife-
rents manifestacions (p.e. retenció per
dividends i interessos i guanys del 15% a
Espanya en els casos més generalistes...).

Per últim el ponent, el professor Jesús
Ruiz-Huerta, director general de l’Institut
d’Estudis Fiscals, va apuntar com a con-
clusions de la previsible evolució imposi-
tiva: l’increment de la imposició indirecta
(p.e Alemanya ja ha manifestat passarà
l’IVA del 16% al 19%) com mediambiental,
i l’ampliació de bases, reducció de tipus i
de deduccions IRPF i IS i creixent coordi-
nació i harmonització de tipus a la UE.

Finalment fer una menció que mitjançant
l’enquesta feta als assistents el 88% es
mostra favorable a una base imposable
única per l’Impost sobre Societats a
nivell de la UE i que el 96% es mostra
també a favor d’un tractat multilateral a
nivell de la UE per substituir els tractats
bilaterals per evitar la doble imposició i
el frau fiscal.

Va moderar la sessió el Sr.Agustí Sala, d’El
Periodico.
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“L’impacte de la televisió 
i dels audiovisuals 
en l’economia catalana”

Coordinadora:
Sra. Imma Tubella, profesora de Recerca
de la Universitat Oberta de Catalunya

L’objectiu de la sesssió sobre: “L’impacte
de la televisió i dels audiovisuals en l’eco-
nomia catalana” era reflexionar, d’una
banda, sobre què és l’audiovisual, què
ens pensem que és i que serà en un futur
molt proper quan la Televisió Digital
Terrestre (TDT) hagi substituït definitiva-
ment la televisió analògica; i d’altra
banda, un segon objectiu, era valorar els
reptes del sector audiovisual a Catalunya
en els propers anys.

Tant els ponent com els assistents a la ses-
sió varen estar d’acord que l’audiovisual
afrontava una sèrie de processos inatura-
bles: un procés de desintegració empresa-
rial, un procés de multiplicació de canals,
un procés de multiplicació d’operadors i un
procés d’asincronització. Aquests proces-
sos provoquen un augment de producció
de continguts i de canals de difusió, però
també diversificació dels ingressos i sorgi-
ment de nous negocis com són l’empa-
quetament de canals, el desenvolupament
d’aplicacions de programari que permeti
aplicacions interactives o nous intermedia-

ris, és a dir, gestors d’aquesta interactivitat
en forma de canals de retorn. Sense oblidar,
que quan parlem de multiplicació de canals
i multiplicació d’operadors estem parlant
d’un negoci que s’horitzontalitza, doncs
els mateixos consumidors es converteixen
en productors i en operadors. En resum,
canvien els papers dels actors tradicionals
i n’apareixen de nous. En aquest context
on al canvi se li ha d’afegir la velocitat, si
volem ser competitius, és clau que sapi-
guem preparar-nos no solament pel que ja
és el sector audiovisual ara (cosa que no
és evident), sinó pel que serà demà mateix.

La conclusió de la sessió es podria resu-
mir en la idea que el sector audiovisual
pot ser un sector estratègic per l’economia
catalana, però perquè això sigui possible
serà necessària una certa reestructuració
que li permeti garantir la competitivitat i
d’altra banda donar un impuls a la inno-
vació i a la creativitat, perquè en l’entorn
cap on anem, per no dir on ja som, el
valor i la importància no és des d’on s’e-
met sinó des d’on es crea.

En aquesta sessió van participar, el Sr.
Toni Cruz, president d’Endemol España i
director de Gesmusic Endemol, el Sr. Josep
Maria Mainat, conseller d’Endemol Espa-
ña, i el Sr. Vicente López, director del
Centre d’Innovació Barcelona Media,
com a ponents, el Sr. Lluís Martínez, del

diari Avui com a moderador i el Sr. Joan
Majó, director de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió, com a president.

“Implicacions i efectes de la
implementació de les NIC”

Coordinador:
Sr. Francesc Gómez, professor 
de la Universitat Autònoma de Barcelona

La regulació comptable a Espanya es troba
en un moment de canvi molt important.
D’una banda els grups cotitzats han d’a-
plicar des del dia 1 de gener de 2005 les
Normes Internacionals de Comptabilitat
(NIC/NIIF) de l’IASB i, de l’altra, l’orde-
nament mercantil a Espanya relatiu a l’e-
laboració dels comptes individuals està
immers en un procés de reforma per
adaptar-lo a les NIC/NIIF.

En el taller de la jornada s’ha analitzat la
situació de canvi abans esmentada.
Aquesta anàlisi s’ha realitzat des de tres
enfocaments:
1. Anàlisi de la reforma mercantil-compta-

ble que s’està elaborant des de l’ICAC
per adaptar i fer compatible la norma-
tiva espanyola amb les NIC/NIIF.

2. Punt de vista d’una empresa cotitzada
que ha de presentar els seus comptes
consolidats segons les NIC/NIIF.
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3. Punt de vista de l’auditor sobre la imple-
mentació de la nova normativa.

Respecte de la situació de la reforma de la
legislació espanyola el Sr. José Antonio Gon-
zalo Angulo, catedràtic de Comptabilitat i
membre del Comitè Consultiu de Comptabi-
litat de l’Institut de Comptabilitat i Audito-
ria de Comptes, va posar de manifest per
una banda el calendari de la reforma i, per
altra, les línies principals d’aquesta. El
calendari preveu que la nova regulació
entri en vigor a partir del dia 1 de gener de
2007. Aquesta reforma comporta la modifi-
cació del Codi de Comerç i del TRLSA i la
redacció d’un nou Pla General de Compta-
bilitat. Algunes de les característiques prin-
cipals de la proposta de nova regulació són:
– Introducció de 4 estats financers (balanç,

compte de pèrdues i guanys, estat de
canvis en el patrimoni net i estat de flu-
xos d’efectiu) i la memòria.

– El principi de prudència valorativa no té
caràcter de prevalència.

– Limitar l’aplicació del valor raonable als
actius financers de la cartera de nego-
ciació, derivats i disponibles per a la
venda i als passius de la cartera de
negociació i derivats.

Els Senyors Jordi Lagares, director de Pla-
nificació i Control del Grup Abertis i
Josep Maria Garcia, director de Planifica-
ció Fiscal d’Abertis van posar de manifest
el procés d’implementació de les
NIC/NIIF en els comptes consolidats del
grup ABERTIS. Aquest s’ha basat en
implicar a totes les filials del grup en el
procés d’adaptació de la nova normativa,
analitzat l’impacte de la nova normativa
en cadascuna de les empreses. Així
mateix s’han destacat els problemes de la
coexistència de les dues normatives
comptables (normes internacionals per a
l’elaboració de comptes consolidats i nor-
mes espanyoles per als comptes indivi-
duals), i la incidència de les normes
fiscals en el procés d’elaboració dels
comptes consolidats segons NIC/NIIF.

Finalment el Sr. Joan B. Casas , soci direc-
tor de Faura-Casas Auditors Consultors,
va explicar la complexitat del nou model
comptable basat en les NIC/NIIF de cara

a la tasca dels auditors. En aquest sentit
es va destacar que el principi de prudèn-
cia deixa de ser prevalent i altres princi-
pis com el de continuïtat i empresa en
funcionament passen a tenir un paper
molt més rellevant. També va assenyalar
que les normes internacionals de compta-
bilitat presenten diverses alternatives en
el tractament i valoració de fets econò-
mics. Aquestes haurien de concretar-se
per part de l’ICAC de realitzar l’adaptació
de la legislació espanyola a efectes d’una
millor comparabilitat i simplificar el pro-
cés comptable inclòs l’auditoria.

La sessió va ser presidida per l’Il.tre. Sr.
Joan Colom, síndic major de la Sindicatu-
ra de Comptes de Catalunya i el Sr. Josep
Orihuel, d’Expansión va moderar-la.

“El repte de KIOTO; 
barreres i oportunitats
per a l’economia catalana” 

Coordinadora:
Sra. Marta Roca, coordinadora 
de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat
del Col·legi d’Economistes de Catalunya

En aquesta sessió es pretenia veure El
Protocol de Kioto com un repte per la
lluita contra els efectes adversos del canvi
climàtic, però també com una oportunitat

econòmica, tecnològica social i ambiental
per l’economia catalana. Al mateix temps
esbrinar amb quines eines comptem per
arribar-hi. El comerç d’emissions, una
eina més, ens pot ajudar a assegurar l’ús
dels recursos financers de forma eficaç,
alhora que posa el preu de mercat sobre
les emissions de CO2.

El que preteníem es va assolir, amb
escreix. Els respectius ponents des de la
seva òptica varen ser clars, contundents i
reals en les seves exposicions.

La realitat a Catalunya l’any 2004 demostra
que la situació actual representa un alluny-
ament de l’objectiu fixat pel Protocol de
Kioto per al període 2008-2012 per al con-
junt de l’Estat espanyol. Cal destacar que
l’incompliment de l’objectiu l’any 2012
tindrà un cost econòmic directe important,
tenint en compte que, per exemple, el 5
d’octubre de 2005 una tona de CO2 equi-
valent es va pagar a 24 euros, un excés
d’emissions de 5 Mte de CO2, representaria
un cost de 120 milions d’euros.

S’ha ajudat que al Pla Nacional d’Assignació
reculli la realitat de les empreses catalanes.

S’està promovent la participació de les
empreses catalanes en els mecanismes de
desenvolupament net. Es facilita la trami-
tació administrativa de les instal·lacions
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catalanes com a requisit per a l’accés al
mercat de drets d’emissió. S’ha elaborat
una guia pràctica per a l’implementació
d’un sistema de gestió de dades pel
seguiment i la notificació d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle. S’impulsa la
minimització del consum energètic i la
reducció de les seves emissions.

Les no cobertes per la Directiva
2003/87/CE a Catalunya constitueixen el
64% del total de les seves emissions. De
les instal·lacions que recull la Directiva de
Comerç d’Emissions, s’han assignat drets
d’emissió a 146 instal·lacions. A partir del
gener del 2006, s’hi afegirà, a petició de
la Comissió Europea, un grup extra de 56
instal·lacions de producció d’energia.

Les emissions difuses són les que estan
augmentant considerablement i, a causa
de la seva naturalesa, són possiblement
les que requereixen esforços més grans
per d’adaptar-nos als compromisos
adquirits. Catalunya disposa d’un marc de
competències que li permet el desenvo-
lupament d’una política pròpia en matè-
ria de canvi climàtic. 

Per al conjunt de les indústries, és a dir
les incloses en la Directiva de comerç d’e-
missions i les que no, cal minimitzar-ne el
consum energètic. Eines: les auditories
energètiques, l’ús de processos de coge-
neració elèctrica i producció de calor.
Igualment, es poden reduir amb la subs-
titució del petroli i carbó pel gas natural.
Una altra eina adequada són els acords
voluntaris en què les indústries autorre-
gulen les seves emissions mitjançant la
subscripció de convenis amb l’Adminis-
tració. Utilització d’energies renovables.
Recórrer als “fons de Carboni” així com
participar amb aportacions de capital.
Crear un cluster per a l’impuls del món
científic a Catalunya. No podem oblidar
el paper preponderant que ha de jugar la
tecnologia, però cal temps, finançament i

voluntat política clara i constant. L’agri-
cultura, la ramaderia i els boscos són
altres sectors que es veuen implicats. 

La formació i sensibilització del ciutadà és
fonamental per a la transició cap al nou
escenari, atès que, en el fons, el que el
Protocol de Kioto ens aporta és un model
de societat diferent en què ha de prevaler
l’ús eficient i sostenible dels recursos
energètics.

Cal, finalment, fer esment a l’oportunitat
que s’obri a Barcelona el Mercat de CO2

que neixi amb vocació de liderat de la
Regió Mediterrània. Les característiques
de la indústria de la zona, així com les
peculiaritats ambientals, climàtiques i de
recursos ho aconsellen.

Barcelona té l’oportunitat de ser recone-
guda com a una plaça financera de la
“nova” economia, cosa que permetria el
desenvolupament de noves oportunitats
de negoci vinculades al cluster del medi
ambient. Es tracta de trobar la clau, per
poder aprofitar-ho.

En aquesta sessió van participar, el Sr.
Jordi Cañas, director de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, en qualitat de
president-ponent, el Sr. Carles Mendieta,
director de la Fundació Fòrum Ambien-
tal, el Sr. Joan Puertas, director de Tecno-
logia, Seguretat i Eficiència Energètica de
Gas Natural, com a ponents i el Sr. Salva-
dor Aragonés, d’Euroa Press com a mode-
rador.

“Tendències en la 
competència global:
estratègies de la Unió
Europea a Àsia i Amèrica
Llatina”

Coordinador:
Sr. Àlex Ruiz, vicepresident de la Comissió
Unió Europea del Col·legi d’Economistes
de Catalunya i economista del Servei
d’Estudis de la Caixa

L’emergència de Xina ha alterat profun-
dament el marc competitiu de les empre-
ses catalanes. Aquest fenomen, a més a
més, se suma al paper creixent d’altres
regions com a competidores nostres (Tur-
quia, el països de l’ampliació, fins i tot
Índia). Però al mateix temps, aquests can-
vis en l’entorn obren importants oportu-
nitats empresarials si s’és capaç de
llegir-los adequadament. Amb aquesta
finalitat es va dissenyar una sessió de tre-
ball que analitzés les estratègies i les
tendències que estan protagonitzant tres
grans àrees globals –la Unió Europea,
Xina i Amèrica Llatina–.

El debat va ser obert pel Sr. Narcís Serra,
president de la Fundació CIDOB, presi-
dent de la sessió, que va posar de mani-
fest la manca d’utilitat de centrar la
qüestió en termes exclusivament econò-
mics, essent imprescindible considerar els
elements polítics. Posteriorment, el propi
Narcís Serra va fer entrar en joc les qües-
tions geoestratègiques, completant un
debat que de cap manera podia circums-
criure’s al punt vista econòmic. El Sr. Jordi
Bacaria, catedràtic d’economia aplicada
de la Universitat Autònoma de Barcelona,
ponent, va centrar la seva intervenció en
les relacions UE-Àsia, amb especial aten-
ció a com es desenvolupaven a Amèrica
Llatina, un camp de joc on intervenen
també els EUA i on les empreses espa-
nyoles disposen de la seva experiència
internacional més àmplia en mercats
emergents. La Sra. Lourdes Casanova, pro-
fessora d’estudis d’Amèrica llatina de
l’INSEAD, ponent, va reblar el clau fent
una novedosa comparativa dels interes-
sos estratègics d’Amèrica Llatina i de
Xina, que va posar de relleu les sinèrgies
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que es comencen a donar entre Bràsil i
Xina. Finalment, el Sr. Amadeu Jensana,
director del Cercle de Negocis de la Casa
Àsia, ponent, va aportar una visió com-
plementària i empírica sobre les estratè-
gies que realment estan portant a terme
les empreses espanyoles presents a Xina.
La sessió es va veure enriquida amb un
debat força prolífic que va permetre apro-
fundir en algunes de les qüestions ante-
riors i que va ser dinàmicament moderat
pel Sr. Josep Maria Ureta, periodista d’El
Periódico.

En definitiva, tres grans conclusions es
poden retenir de la sessió: 1) L’anàlisi
econòmica pura, sense atendre als proces-
sos polítics, no permet entendre les
tendències emergents en les relacions UE-
Àsia-Amèrica Llatina. 2) L’oportunitat a
Amèrica Llatina lluny d’estar exhaurida està
madura per a noves actuacions de les nos-
tres empreses i de la pròpia UE (i l’activis-
me de Xina en aquesta zona ho demostra).
3) El procés de liberalització dels serveis
que ara s’inicia a Xina és una molt bona
opció per a les empreses catalanes. 

“La reforma sobre l’impost 
de successions”

Coordinador:
Sr. Ramon Lanau, economista assessor fiscal

La reforma de l’impost sobre successions
a Catalunya s’emmarca en un context
complex derivat, d’una banda, de la prò-
pia llei de cessió de tributs a les comuni-
tats autònomes per les restriccions
d’autonomia normativa que conté i, d’al-
tra banda, per la competència fiscal inter-
territorial que ha començat a Cantàbria i
La Rioja i que en breu podria estendre’s a
altres comunitats autònomes.

L’objectiu redistributiu de l’impost basat
en la progressivitat de la seva tarifa, ha
resultat seriosament malmès com a con-
seqüència de les reduccions “objectives”
a la base tributable derivades de la trans-
missió de l’habitatge habitual i de l’em-
presa familiar.

La primera conclusió de la sessió és que
l’impost en la seva estructura actual és
molt poc equitatiu i ha perdut la seva fun-
ció redistributiva: en les reduccions
“objectives” ha primat el principi d’efi-
ciència a causa de l’altíssima progressivi-
tat de la tarifa. El resultat ha estat que un
mateix patrimoni suporta a l’herència una
càrrega fiscal massa diferent en funció

que estigui estructurat com empresa fami-
liar o no. 

La segona conclusió de la sessió és que
donat que l’impost correspon a la comu-
nitat autònoma en què resideix el causant
(en cas de mort) o el beneficiari (en cas
de donacions intervius) en el moment del
meritament de l’impost, les diferències
impositives entre comunitats autònomes
provocaran deslocalitzacions, no només
de persones jubilades, sinó també de gent
jove en període de formació que pot
decidir-se a completar la seva formació
de postgrau a una comunitat autònoma
de baixa tributació a fi i efecte de facilitar
una donació per part del pare o de l’avi,
amb l’efecte que això pot tenir sobre l’e-
conomia real.

La tercera conclusió és que la situació
actual està provocant planificacions here-
ditàries que tot i essent eficients sota una
òptica impositiva no ho són sota una òpti-
ca personal, familiar i fins i tot empresarial.

Al col·loqui es va posar de manifest que
la reforma de l’impost hauria de fer-la
l’Estat mitjançant una reforma de la llei
estatal que eliminés les reduccions objec-
tives, que augmentés les reduccions per-
sonals per parentiu i que establís un tipus
de gravamen únic al voltant del 7% (simi-
lar a l’actual impost sobre transmissions
patrimonials). Això faria augmentar l’e-
quitat de l’impost, evitaria la competència
interterritorial i probablement mantindria
la recaptació en xifres similars a les
actuals. 

En aquesta sessió van participar, el Sr.
Valentí Pich, president del Registre d’Eco-
nomistes Assessors Fiscals (REAF) com a
president, el Sr. Iu Pijoan, director general
de Tributs de la Generalitat de Catalunya,
com a ponent, el Sr. Ricard Beltrán, cap
d’Inspecció Tributària de la Generalitat
de Catalunya, el Sr. Josep Ignasi Cornet,
economista assessor fiscal i el Sr. Josep M.
Durán, professor lector d’Hisenda Pública
de la Universitat de Barcelona, com a
panelistes. Va moderar la sessió el Sr.
Andreu Farràs, de BTV.
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“Els reptes per als auditors 
en el nou entorn comptable”

Coordinador:
Sr. Joan Amat, president del Comitè 
de Gestió dels Economistes Auditors de
Catalunya

El Sr. Amat va donar la benvinguda als
assistents a la sessió i als ponents i va
passar acte seguit la paraula al president,
el Sr. José Maria Portabella, interventor de
la Generalitat de Catalunya i president de
la Comissió de Comptabilitat Pública de
l’ACCID, qui va introduir la sessió fent
una especial referència que el món de la
comptabilitat i l’auditoria tindrà un abans
i un després respecte dels casos Enron i
companyia. De fet va recalcar que els
auditors havien emès opinions que no
eren raonables i per això han estat part
d’aquests escàndols. Des d’aquest
moment va recalcar que s’ha anat treba-
llant molt per millorar tant les normes
comptables com les d’auditoria, i es pot
dir que avui ambdues estan més properes
a les exigències de la realitat actual.

El moderador, el Sr. Ramon Roca de Dos-
sier Econòmic, va presentar breument a
cada un dels ponents i va donar la parau-
la a l’Il·lm. Sr. Alfonso Villanueva, subdi-
rector general de Normes Tècniques
d’Auditoria de l’ICAC. El Sr. Villanueva va
fer una intervenció molt clara i descripti-
va en relació a la comparació de la vuite-
na directiva amb la Llei d’auditoria actual
vigent a Espanya, tractant les principals
discrepàncies entre ambdues normatives,
per donar una visió global del possible
impacte que ens portarà la recent modifi-
cació de la 8a. directiva i que està previst
que sigui publicada en espanyol en els
mesos de gener o febrer propers. L’anàli-
si de les discrepàncies la va centrar en els
següents punts: àmbit, independència,
composició de l’accionariat de les socie-
tats d’auditoria, cooperació internacional,

incompatibilitats (analitzant el tema de les
salvaguardes), autorevisió, rotament,
honoraris, regulació de les normes tècni-
ques, responsabilitat i control de qualitat.

Seguidament li va tocar el torn al Sr. Emi-
lio Gironella, soci de Horwath Auditores,
qui va parlar d’un tema tan interessant
com és quins són els canvis que caldrà fer
en l’informe d’auditoria, tal i com està
actualment Espanya? La seva ponència es
va centrar de tractar el tema de les incer-
teses, l’informe consolidat davant la nova
regulació de la ISA 600 de l’IFAC i per
últim en la consideració de si el format
actual és o no adequat a les exigències
que avui en dia es requereixen d’ell. La
seva intervenció va ser molt seguida pels
assistents i van compartir la majoria d’ar-
guments per ell esgrimits quant a les
reformes que amb caràcter d’urgència
han de fer-se sobre el nostre informe
d’auditoria i les regles i normes que el
regulen.

L’última intervenció va córrer a càrrec del
Sr. Efrén Alvarez, president del Registre
d’Economistes Auditors (REA), que ens va
parlar del model d’auditoria de risc i de la
resposta que els auditors han de donar en
el seu enfocament d’auditoria als riscos
identificats, ja siguin a nivell de comptes
anuals en conjunt o a nivell de manifes-
tacions o revelacions en la memòria de

caràcter individual. També va tractar
específicament els riscos de caràcter
especial (fraus, incompliments i irregula-
ritats), especificant que han de fer-se per
aquests casos no només proves substanti-
ves sinó que cal testar el control intern
que les societats tinguin establert sobre
aquests temes. Per acabar va fer una
referència a com pot ser d’útil per als
auditors la guia recentment publicada pel
REA que tracta amb especial èmfasi els
riscos d’auditoria i proposa un enfoca-
ment fortament basat en les últimes nor-
mes internacionals d’auditoria (ISAS 315 i
330 principalment).

Es va passar al torn de precs i preguntes,
que es van adreçar més al Sr. Villanueva
per tal que aclarís alguns temes de rigo-
rosa actualitat com: examen d’auditors,
independència, consolidació i tractament
de les incerteses. Entenem que la sessió
va ser d’una utilitat enorme pels auditors
i que les idees que es van exposar sens
dubte seran una referència per al futur
proper i els canvis a dur a terme en la
nostra activitat d’auditoria.

La sessió la va acomiadar el Sr. Amat,
president del REA Catalunya -que va
recordar el treball que cada dia es fa des
dels economistes auditors de Catalunya
en temes d’assistència tècnica i de divul-
gació de temes d’interès i actualitat pels
auditors.
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“L’evolució de les matèries
primeres i el seu impacte 
en l’economia global”

Coordinador:
Sr.Alejandro Alcaraz, analista financer

L’augment de les matèries primeres en els
mercats internacionals té l’aire de ser per-
manent. El futur subministrament global de
petroli sembla plagat de desafiaments i
incerteses. No existeix acord sobre els recur-
sos i les reserves disponibles, ni sobre la
data exacta de quan s’assolirà el temut cènit
en l’extracció de cru convencional, moment
en què traspassarem el llindar de la segona
meitat de l’era de petroli. Amb tot, gairebé
ningú discuteix ja la realitat d’aquesta ame-
naça i que aquesta podria concretar-se, en
el millor dels casos, en uns pocs decennis.
El delicat equilibri que existeix entre oferta i
demanda, juntament al creixent risc d’inte-
rrupcions del subministrament, podria
accentuar la tendència a la volatilitat en els
mercats financers, propiciar el joc geopolític
i exacerbar les tensions entre els grans con-
sumidors. Assegurar aquests subministra-
ments, cada vegada més concentrats en
l’Orient Mitjà, no només requerirà enormes
inversions en exploració i explotació, sinó
també una creixent despesa militar. Tot això
ens aproparà inexorablement a la fi de l’era
del petroli abundant i econòmic, amb la
consegüent repercussió negativa sobre l’e-

conomia. Una nova situació que requerirà
una reestructuració en profunditat del siste-
ma energètic global.
En aquest escenari de volatilitat, les empre-
ses es veuen en la necessitat de mantenir
una actitud proactiva respecte del risc. La
gestió de riscos financers va, dia a dia,
cobrant un protagonisme creixent i
comença a ser un ingredient imprescindible
de la gestió financera de l’empresa.
Per això, l’empresa ha d’estudiar totes les
possibles variables que afecten als preus i uti-
litzar-les com a inputs d’un sistema de gestió
de riscos o risk management. Sistema que
implica tot un procés de gestió de riscos que
s’inicia amb l’avaluació d’aquests i hi segueix
el mesurament, l’estratègia, la decisió i l’exe-
cució d’aquesta. Una vegada adoptada
aquesta actitud proactiva respecte del risc,
l’empresa aprendrà a mirar la volatilitat com
una oportunitat i no com una amenaça.
En aquesta sessió van participar, el Sr.
Mariano Marzo, catedràtic de Recursos
Energètics de la Universitat de Barcelona,
com a ponent, el Sr. Kevin Norrish, direc-
tor de Commodities Research de Barclays
Capital (London), el Sr. Jack van den
Hoek, director de Biocarburos de Cargill
España, SA i el Sr. Álvaro Videgain, presi-
dent i conseller delegat del Grupo Tuba-
cex, com a panelistes, el Sr.Albert Closas
de TV3, com a moderador i el Sr. Josep
Maria Rovira, director general d’ENDESA
a Catalunya, com a president.

“Els sectors del coneixement
–sectors quinaris– com a
una opció de transformació 
de l’economia catalana”

Coordinador:
Sr. Francesc Santacana, economista

La sessió es va dedicar a debatre si els
sectors denominats quinaris –tots aquells
relacionats amb la creativitat i la poten-
ciació del capital humà (disseny, consul-
tories, mitjans de comunicació, científics,
educadors)– poden ser un motor estratè-
gic pel futur model de creixement de
Catalunya atès el procés de desindustria-
lització que ens està afectant, al igual que
passa a bona part de les regions europe-
es amb forta presència de sectors de
baixa i mitja tecnologia.

El debat va partir de dues hipòtesis i una
conclusió: a) La desindustrisalització no
s’ha de veure com una amenaça sinó com
una oportunitat per avançar cap el nou
model de desenvolupament dels països
més avançats. b) La substitució dels sec-
tors de baixa o mitja tecnologia pels d’al-
ta tecnologia no és suficient per
compensar els llocs de treball. Conclusió:
la política s’ha de focalitzar en fomentar
els serveis que requereixen aquests tipus
de sectors. I, entre ells, els sectors quina-
ris poden ser els que millor s’adapten a
les possibilitats de Catalunya. 

Del debat es van desprendre una sèrie de
reflexions i propostes interessants: els
sectors editorial i audiovisual són sectors
estratègics a l’AMB; es disposa d’una molt
notable densitat cultural que cal potenciar
atorgant-li una major centralitat. És neces-
sari crear una Agència Audiovisual de
Catalunya que vetlli, de forma unitària
per el sector; pel que fa la llengua es
demana “crear en català però exportar
també en espanyol”; de fet, les polítiques
públiques encaminades a fomentar l’ús
del català no ha tendit a potenciar una
indústria cinematogràfica catalana més
potent. Atraure la seu d’alguna de les
noves emissores de televisió a Catalunya
es considera una estratègia de gran
interès. Per fi, i entre d’altres reflexions es
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va fer èmfasi en la necessitat de no per-
dre –com ha passat amb la TTD– el tren
de les noves tecnologies que es produi-
ran els propers 10 anys.

En aquesta sessió van participar, el Dr.
José Ramón Lasuén, catedràtic del Depar-
tament d’Anàlisi Econòmica: Teoria
Econòmica i Història Econòmica de la
Universitat Autònoma de Madrid, com a
ponent, la Sra. Rosa Cullell, directora
general del Gran Teatre del Liceu, el Sr.
Ferran Mascarell, regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona i el Sr. Jaume
Roures, president de Media Pro, com a
panelistes, el Sr. Xavier Vidal Folch, d’El
País, com a moderador i el Sr.Antoni Fer-
nández, secretari general del Departament
de Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya, com a president.

“Quina sanitat es pot 
permetre Catalunya?”

Coordinador:
Sr. Ivan Planas, vicepresident de la Comissió
d’Economia de la Salut del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i professor de
la Universitat Pompeu Fabra

Catalunya, així com la resta del territori de
l’Estat, s’enfronta a dues forces divergents.
D’una banda el creixement persistent de
la despesa sanitària, reflectit recentment
amb la publicació i avaluació de les xifres
del dèficit i el deute de la sanitat catalana,
i posteriorment amb les mateixes xifres
per a la resta de CA de l’Estat. I de l’altra,
la creixent pressió social sobre la millora
tant de la qualitat com de la quantitat dels
serveis sanitaris a disposició de l’usuari,
acompanyat, és clar, de la garantia de
capacitat d’elecció entre alternatives. A
aquesta segona força s’hi afegeix el fet
que les mesures de control de la despesa
i millora de la qualitat, via la introducció
del concepte de cost a les guies de pràc-
tica clínica i/o la protocolització de l’as-
sistència es veuen com una limitació de
l’autonomia del professional, i, per tant,
són emprades de forma limitada.

Una de les possibles alternatives per a la
sanitat pública espanyola, i catalana en
particular, és incrementar el nivell de

recursos que s’hi destinen, tot incremen-
tant-ne les seves fonts de finançament.
Aquest ha estat el recurs emprat recent-
ment pel govern Espanyol ampliant les
fonts de finançament sanitari amb l’objec-
tiu de reduir el dèficit de la sanitat de les
CA aprovat per la Conferencia de Presi-
dents Autonòmics del passat 13 de setem-
bre. Aquest recurs però cal que vagi
acompanyat d’una total transparència
dels recursos impositius que s’utilitzaran
per finançar-ho.

No obstant, quan es va plantejar aquesta
pregunta la principal dimensió de debat
va ser la de la despesa i no tant la del
finançament, ja que com a economistes,
la gestió de la despesa i no tant la dis-
cussió del nivell d’aquesta resulta de més
interès. Quan parlem de despesa ens
referim a “atès el finançament actual de la
sanitat, quin nivell de prestacions, tant en
quantitat com en qualitat, es pot perme-
tre Catalunya?”. Quantitat referint-nos al
nivell de prestacions sota finançament
públic que els sistema sanitari català pot
proveir, i qualitat referint-nos al nivell de
temps i tecnologia que es pot destinar a
cada malalt. Aquest fet provoca que ens
fem les següents preguntes: quina sanitat,
en termes de quantitat i qualitat es pot
permetre Catalunya? i més concretament,
caldrà limitar l’actuació dels professio-
nals, davant la variabilitat a la pràctica
mèdica observada, per reduir la despesa?
Existeixen mesures alternatives a simple-
ment traslladar aquest debat a l’arena polí-
tica, demanant més recursos econòmics per
a la sanitat? Poden ser més eficients els
proveïdors actuals de la sanitat catalana?

La qualitat, requereix parlar del nivell de
tecnologia, recursos humans, i inversions
que destinem al sistema, i al nostre enten-
dre requereix començar a gestionar la
tecnologia sanitària (incloent-hi els medi-
caments) sota paràmetres de cost-efectivi-
tat, requereix gestionar els recursos per
evitar la fugida d’un capital humà que ens
ha costat molts diners de formar, i reque-
reix tornar a la planificació, especialment
en matèria d’inversions per evitar duplici-
tats en tecnologia i recerca, tot i preser-
vant l’equitat territorial. La quantitat,
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requereix definir el paquet assistencial
bàsic de forma més clara i precisa que no
fa la Llei de Cohesió i Qualitat de l’SNS de
l’any 2003.

La intervenció de la ponent Sra. Beatriz
González, catedràtica d’Economia Apli-
cada de la Universitat de Las Palmas de
Gran Canaria, i dels dos panelistes Sr.
Santiago Marimon, director econòmic
financer del Consorci Sanitari de l’Alt
Penedès i Sr. Boi Ruiz, director de la
Unió Catalana d’Hospitals,ens va per-
metre extreure les següents conclusions
sobre les quals hi ha un consens gene-
ral: (a) les pressions demogràfiques, la
progresiva medicalització de l’assistèn-
cia sanitària (sobre la qual són tan
importants les mesures de contenció de
la quantitat de medicaments receptats
com les mesures tradicionalment empra-
des sobre els preus), la incorporació
indiscriminada de noves prestacions i
tecnologies, poden comportar un crei-
xement no sostenible de la despesa
donat el nivell d’esforç fiscal actual, (b)
és imprescindible la definició de la car-
tera de serveis mínima a tot el territori,
(c) és necessari millorar la transparència
del sistema de finançament dels proveï-
dors i l’establiment de mecanismes d’in-
centius que vagin en la mateixa línia
que els objectius en salut, (d) els siste-
mes d’informació són la base per a la

millora de la gestió de la malaltia, amb
proveïdors que hauran de treballar de
forma integrada, sigui quina sigui la
seva relació jurídica i/o contractual, i
finalment (e) l’usuari haurà d’assumir el
sobrecost que suposi la seva decisió
autònoma tot i que informada quan
aquesta no es basi en criteris de cost-
efectivitat o quan generi despeses no
sanitàries al sistema; és a dir, cal revisar
el concepte de copagament, i tenir clar
el que és despesa sanitària i el que és
despesa social, per poder distribuir els
recursos segons la necessitat adient en
termes de salut o en termes de necessi-
tat econòmica, respectivament.

La sessió va ser presidida per la Sra.Marta
Segura, secretària general del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya, i moderada per el Sr. Joan Tapia, de
TVE.

Finalment només destacar que fa 25 anys
es va crear l’Associació Espanyola d’Eco-
nomia de la Salut (AES). Aquesta asso-
ciació va néixer de la Comissió
d’Economia de la Salut del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, i segueix més
viva que mai. Serveixi doncs aquesta
taula de la Xa edició de la Jornada dels
Economistes amb la participació de la
presidenta d’AES com a reconeixement
mutu de les dues entitats. 

“Territori i sostenibilitat. 
Creixement econòmic 
i procés urbanitzador”

Coordinador:
Sr. Joan Ràfols, economista

El debat, en base a les aportacions del
ponent i dels panelistes, es va centrar en
qüestions fonamentals per al futur de l’e-
conomia catalana com ara: quin creixe-
ment econòmic tenim, quant de sòl
necessitem per al creixement de l’activitat
econòmica i de la població, quant de sòl
realment tenim, com el gestionem...

El Sr. Ramon Roger, arquitecte urbanista,
com a ponent, va posar en relleu que
“últimament s’ha estès la percepció que la
transformació urbanística concentrada en
pocs anys i, sobretot, en bona part dels
territoris costaners i la metròpoli barcelo-
nina, posa en perill el llegat a futur”. En
front d’aquesta percepció de saturació del
territori, és també cert que la majoria de
treballs de prospecció i anàlisi recents
dels potencials de creixement econòmic
mostren la necessitat inajornable de
recrear en el territori noves oportunitats
per acollir el creixement i satisfer la
demanda de nous sòls per a l’activitat
econòmica i residencial. Es constata que
els esforços de renovació urbana de ciu-
tats com Barcelona, o l’increment de la
densitat en els sòls lliures, donen resultats
quantitativament molt lluny de ser una
resposta global i eficaç a mig termini.

El panel d’experts va aportar una quanti-
ficació d’aquests aspectes. El Sr. Josep M.
Carreras, arquitecte i coordinador d’in-
formació urbanística a la Mancomunitat
de municipis de l’Àrea Metropolitana, va
presentar els resultats d’un treball sobre
l’ocupació real de sòl en el període 1997-
2000, en l’àmbit de la Regió Metropolita-
na. Els resultats mostren la gran intensitat
de l’ocupació de sòl en aquest període,
però netament inferior a l’afirmació que
sovint es fa que des de 1972 s’havia
duplicat.

Concretament, l’increment de l’ocupació
residencial en el període 1977-2000 a la
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regió de Barcelona es xifra en un 16%
(5.878 Ha), en industrial en un 53% (3.988
Ha) i en parcs en un 168% (4.773 Ha).

L’economista Sr. Agustí Jover, va posar de
relleu que el sòl qualificat de residencial
encara lliure a la província de Barcelona,
té en gran part una baixa densitat - menys
de 25 habitatges/Ha – i que és necessari
anar cap a majors densitats per atendre
les creixents necessitats residencials de
creixement de la població, ja que el sòl
apte per construir és escàs.

El Sr. Joaquim Clusa,economista consultor,
va abordar també aquesta problemàtica,
centrant-se en el sòl per a activitat econò-
mica –terciari i industrial– posant en
evidència que disposem d’un important
estoc de sòl classificat per a aquests usos,
però atès el dèficit de gestió urbanística el
mercat està molt esgotat. Només 9 polí-
gons industrials podran segurament loca-
litzar avui una nau industrial de
10.000 m2, només 4-6 una de 20.000 m2.

La sessió va ser presidida pel Sr. Enric
Argullol, catedràtic de Dret Administratiu
de la Universitat Pompeu Fabra i modera-
da pel Sr. Jordi Goula, de La Vanguardia.

“La cultura emprenedora. 
Risc i pèrdues d’oportunitats”

Coordinadora:
Sra. Júlia Prats, professora de l’IESE

L’any 2000, el Consell Europeu reunit a
Lisboa, es va posar com a objectiu trans-
formar Europa en el mercat de coneixe-
ment més competitiu i dinàmic del món
per al 2010. Per tal d’assolir aquests
objectius la iniciativa emprenedora i la
cultura d’innovació es varen marcar com
ingredients essencials. Després de cinc
anys els mecanismes per impulsar aques-
ta transformació han estat identificats i en
els darrers anys s’han consolidat iniciati-
ves arreu d’Europa per accelerar aquest
procés. Cal demanar-ne què s’ha fet i si és
realment suficient.

Dos mecanismes essencials en l’impulsa
de la iniciativa emprenedora i la cultura
d’innovació són la transferència de tecno-
logia de la universitat al món empresarial
i el finançament de nous projectes en els
primers anys de creixement. La baixa
col·laboració entre investigadors universi-
taris i les empreses, la poca tradició en
promoure associacions entre el sector
públic i privat en el àmbit de la investi-
gació tecnològica i el desenvolupament,
la falta d’infraestructures per transferir
tecnologia a companyies de nova creació,

són alguns dels reptes que encara no
estan resolts. 

El panel va comptar amb uns minuts per
introduir el tema, la ponència del profes-
sor Dr. Kenny Tang, CFA, Founder & CEO,
Oxbridge Capital, expert en comercialit-
zació de noves tecnologies, transferència
tecnològica entre Europa i Àsia i creació
d’empreses basades en tecnologia, i una
última ponència per part del professor i
membre de l’International Advisory
Board de l’IESE, Sr. Toni Dávila sobre la
situació de la indústria del capital risc a
Europa i a Espanya i d’algunes iniciatives
exitoses en el context d’aquesta indústria
en plena expansió. 

La introducció va posar de relleu les bai-
xes cotes d’inversió a Espanya en recerca
i desenvolupament comparat amb altres
països Europeus, Estats Units i Japó. Algu-
nes dades mostraven també el baix per-
centatge d’empreses innovadores i el
nombre d’investigadors per 1.000 habi-
tants comparat amb la resta dels països
Europeus i el món. Certament hi ha també
dades positives com una major producti-
vitat i impacte científic per als investiga-
dors del nostre país. Per acabar la
introducció es van repassar algunes dades
sobre inversions en tecnologia i va quedar
patent el fet de la falta de trams d’inversió
pel llançament de noves iniciatives.

El professor Tang va fer una excel·lent
exposició de les noves oportunitats que
s’obren en el marc de les noves regula-
cions que impliquen una reducció de les
emissions de CO2. Els preus del petroli
com a conseqüència de la inestabilitat
política a la zona de l’Orient Mitjà, l’im-
pacte de catàstrofes naturals i l’avanç de
la tecnologia fa que les energies alterna-
tives siguin cada vegada més necessàries
i econòmicament viables. Algunes àrees
que els emprenedors poden considerar
per desenvolupar estratègies de futur
per explotar noves oportunitats serien:
l’eficiència de la producció d’energia
–desenvolupant noves formes d’obtenir,
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transportar i utilitzar l’energia–, desenvo-
lupament d’energies renovables i més
integrades amb l’entorn –com per exem-
ple l’energia eòlica, solar, les onades i
corrents marines, bio-fuel, etc.)–, la
generació d’energia descentralitzada –és
a dir portant la creació de l’energia més
a prop del client i per tant més adaptada
a les necessitats–, i per últim, totes les
innovacions que tenen relació amb la
conservació i l’eficiència de les fonts
actuals d’energia. Dins d’aquest ventall
de propostes es va parlar del paper que
juga la universitat en el desenvolupa-
ment de tècniques i coneixements que
són necessaris per comercialitzar aquest
tipus de productes.

En una segona etapa de la ponència el
professor Tang va fer referència a algu-
nes de les millors pràctiques, principal-
ment de l’àrea anglosaxona, per la
transferència tecnològica des de les uni-
versitats a les empreses establertes o de
nova creació.

El professor Antoni Dávila va exposar
seguidament la problemàtica relacionada
amb la falta de capital per les inversions
en projectes i empreses de nova creació i
com els Estats Units han solucionat
aquesta necessitat. 

En acabar, es va obrir un col·loqui, mode-
rat pel Sr. Toni Garganté del diari Cinco
Dias, que reflecteix la preocupació dels
assistents per la falta de finançament
sobretot per la petita iniciativa. Algunes
preguntes van adreçar alguns aspectes de
les millors pràctiques de transferència tec-
nològica per entendre quin tipus de
suport institucional i de finançament
havien tingut.

El conseller de Comerç, Turime i Consul
de la Generalitat de Catalunya, l’Hble Sr.
Josep Huguet, president de la sessió, va
tancar la sessió donant una perspectiva
de les accions que el seu govern està
impulsant per fer de Catalunya un país
d’oportunitats. Específicament va descriu-

re les polítiques seguides per impulsar un
turisme de major qualitat, i per tant les
oportunitats que s’obrien per emprene-
dors locals en aquest sentit. 

“Ajudes al tercer món. 
Eficiència i eficàcia a les
ajudes al tercer món”

Coordinador:
Sr. Josep Lluís Oller, economista

El Sr. Alfred Vernis, professor del Depar-
tament de Política d’Empresa d’ESADE,
com a ponent, va defensar la tesi de la
conveniència que les ONG contribueixin
de forma activa al que es considera ele-
ment imprescindible del creixement
econòmic: el bon govern. El ponent
defensà que les ONG d’inspiració privada
poden contribuir amb els governs del ter-
cer món a millorar normes i procediments
en nombrosos àmbits de les administra-
cions públiques.

Aquesta tesi va ser objecte de debat per
la resta de panelistes. El Sr. Antoni Alba-
reda, president de la Federació Catalana
d’ONG pel Desenvolupament, es va mos-
trar contrari argumentant que són els
estats i les administracions públiques del
primer món les que han d’ajudar en
aquesta tasca i no les ONG que podrien

veure amenaçada la seva independència
política.

El Sr. David Minoves, director de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolu-
pament de la Generalitat de Catalunya,
va exposar els projectes de l’Agència Cata-
lana de Cooperació i les primeres realitza-
cions a Centreamèrica i la Sra. Núria
Camps, gerent del Fons Català de Coope-
ració, va exposar els antecedents, l’evolu-
ció i els projectes de cooperació local amb
ciutats del tercer món, orígen d’immi-
grants arrelats a Catalunya.

El Sr. Antoni Serra Ramoneda, catedrà-
tic de la Universitat Autónoma de Barce-
lona, va presidir la sessió.
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“Balanç energètic 
a Catalunya”

Coordinadors:
Sr.Modest Fluvià,professor de la Universitat
de Girona
Sr. Manel Serra, professor associat 
de la Universitat de Girona

La Jornada dels Economistes 2005 a la seu
de Girona tractà sobre el balanç energètic
de Catalunya, una qüestió no menys
transcendent ni menys polèmica que les
balances fiscal o comercial de Catalunya. 

Discutir a Girona sobre el Balanç Energè-
tic de Catalunya té un sentit especial per
què els projectes més polèmics tenen a
Girona per  causa i conseqüència. En
efecte, abastir energèticament les activitats
productives de Girona i les inversions
públiques que hi són previstes (TAV), són
les raons adduïdes per defensar el projec-
te d’ampliació de la connexió elèctrica
amb França que, d’altra banda, discorre
per les comarques gironines, en qualsevol
de les diferents alternatives plantejades.
Tanmateix, la qüestió del balanç energètic

va molt més enllà d’aquesta polèmica
línia, com s’encarregaren de fer notar els
diferents ponents de la Jornada.

El primer ponent, el Sr. Nicolás Boccard,
professor d’Economia a la Universitat de
Girona, feu un detallat examen dels avan-
tatges i inconvenients de les diferents
fonts energètiques, emfasitzant la conve-
niència de diversificar les fonts energèti-
ques i ponderant les limitacions de

l’energia eòlica a casa nostra. El professor
Boccard va mostrar-se clarament partidari
d’augmentar les connexions transfrontere-
res, emparant-se tant en raons d’eficiència
com per augmentar la seguretat de sub-
ministrament. Així mateix va destacar les
possibilitats de l’estalvi energètic, aportant
evidències de com la demanda es des-
plaçava des dels moments de demanda
punta a períodes de demanda baixa mit-
jançant una adequada política de preus
(“peak-load pricing”).

El Sr. Domènec Espadalé, president de la
Comissió d’Infraestructures de la Cambra
de Comerç de Girona, com a ponent, des-
tacà que el risc de col·lapse del subminis-
trament elèctric és ben cert i mencionà a
títol il·lustratiu alguns episodis recents. Va
destacar també l’enorme importància dels
inputs energètics –tant en quantitat i qua-

litat, com en preu- en la competitivitat del
teixit productiu. En relació al desmantella-
ment de les nuclears a Catalunya, previst
inicialment pel 2024, el senyor Espadaler
va traslladar el suggeriment de la Cambra
de Girona d’allargar la seva vida útil. 

El Sr. Xavier Llorente, portaveu de la Pla-
taforma No a la MAT, com a ponent, va
desmarcar clarament aquesta plataforma
del que ha vingut a anomenar-se “cultura
del no”. El senyor Llorente va endinsar-se
en una reflexió històrica molt documenta-
da sobre el paper de l’energia i va con-
cloure palesant la necessitat d’un debat
social obert sobre una qüestió de tanta
transcendència. Va oferir posteriorment
dades empíriques sobre les pèrdues
energètiques, que signifiquen un malbara-
tament lamentable. El senyor Llorente va
mostrar-se partidari d’una “nova cultura
de l’energia”, a semblança de la “nova cul-
tura de l’aigua” que, finalment i feliçment,
sembla haver-se assumit.

El Sr. Josep Isern, director general de l’E-
nergia de la Generalitat de Catalunya,
també ponent de la sessió, va referir-se al
recent pla de l’energia, del qual destacà
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La Jornada a les seus territorials
La Jornada dels Economistes corresponent a les Seus de Lleida i Tarragona, va
tenir lloc el dia 3 de novembre a la Facultat de Dret i Economia de la Univer-
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sarials de la Universitat de Girona.
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que s’ha elaborat de manera molt partici-
pativa i que ha adoptat una perspectiva
temporal llarga (25 anys) per què aquest
és l’horitzó temporal apropiat per les
qüestions energètiques. El panorama de
l’oferta energètica que s’intueix pels pro-
pers anys vindrà caracteritzat per preus
alts de l’energia, creixent consciència dels
impactes ambientals, tendència a la diver-
sificació de les fonts, amb major presència
d’energies renovables, i millores tecnolò-
giques, sobre les quals el senyor Isern es
mostrà esperançat. Mentre que sobre l’o-
ferta energètica, Catalunya pot fer-hi molt
poc, sí hi ha molt més a fer en la deman-
da energètica i, específicament, en l’efi-
ciència energètica. Aquest darrer objectiu
forma, conjuntament amb el pla per les
energies renovables i el pla d’infraestruc-
tures, els tres eixos bàsics del pla de l’e-
nergia. 

En acabar la seva intervenció i per no
defraudar les expectatives dels assistents,
el senyor Isern va referir-se  a la polèmi-
ca línia de Bescanó, sobre la qual no va
acabar de pronunciar-se, però tanmateix
sí va ser taxatiu en la necessitat d’una
nova interconnexió amb França. La invita-
ció al debat fou ben acollida, de manera
que un diàleg viu, no només centrat en la
polèmica línia de 400 kv, va seguir a les
intervencions del ponents.    

Sembla difícil extreure conclusions sim-
ples d’un tema que és, alhora, molt com-
plex i molt polèmic. A risc de caure en
simplismes i/o partidismes, aquí van dues
principals idees de la Jornada dels Econo-
mistes 2005 a Girona: d’una banda, la
conveniència d’explorar les possibilitats
que ofereix el mecanisme de preus per
incentivar les millores d’eficiència energè-
tica, especialment en propiciar una millor
distribució de la demanda, però atenent
també als possibles efectes negatius sobre
la competitivitat de les empreses. De l’al-
tra, que els arguments a favor de la nova
interconnexió amb França no estan lligats
exclusivament i específicament a les
necessitats de les comarques gironines ni
a l’escassetat global de l’oferta, sinó més
aviat a raons relacionades amb la segure-
tat i l'estabilitat del sistema i amb l’eficièn-
cia de les quantioses inversions a fer.

La sessió va ser inaugurada per l’Exc. i
Mgfc. Sr. Joan Batlle, rector de la Universi-
tat de Girona, la Il·lma. Sra. Rosa Ros,
degana de la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials de la Universitat de
Girona i el Sr. Esteve Gibert, vocal presi-
dent del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya a Girona.

“Estratègies de futur 
per a l’economia de Lleida: 
la localització d’empreses 
innovadores”

Coordinadors:
Sr. Pere Enciso, professor de la Universitat
de Lleida
Sr. Xavier Ticó, vocal president del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

El Sr.Agustí Segarra, director del CIDEM  i
president de la Taula, va exposar que l'e-
conomia de Lleida ha d'especialitzar-se i
“clusteritzar” algunes activitats productives
com la indústria agroalimentària, la
maquinària agrícola i la biotecnologia,
entre altres. Amb aquesta finalitat proposà
dos instruments: el Parc Científic i Tec-
nològic i la creació del Centre Tecnològic.
El Parc Científic i Tecnològic comporta
apostar per l’especialització productiva,
per generar aglomeració i economies d’es-
cala, la interdependència i la interrelació
entre agents, compartir mà d’obra espe-
cialitzada i afavorir la transferència del
coneixement.  D'altra banda, la creació de
Centres tecnològics suposa apostar per
àmbits concrets amb possibilitats d’abast
internacional i permet que l’aposta local
es converteixi en una aposta global.

A la Jornada es va fer palesa la necessitat
d’apostar per nous mercats, obrir nous
horitzons, innovar en valor, la utilitat de la
col·laboració entre empreses i la universi-
tat, i es van presentar experiències que
s’estan desenvolupant a Lleida en l'àmbit
de la innovació. 

El Sr. Félix Monedero, director regional de
Soluziona, en qualitat de ponent, va des-
tacar l’aposta d’aquesta empresa per la
col·laboració amb universitats i centres
tecnològics. Al centre mixt de desenvolu-
pament Soluziona–Universitat de Castilla
La Mancha, creat l’any 2000,  hi treballen
actualment 200 professionals desenvolu-

pant projectes destinats en un 70% fora
d’aquella comunitat autònoma. Recent-
ment Soluziona ha implantat un Centre al
Parc Científic i Tecnològic de Lleida pels
avantatges que comporta, amb l’objectiu
de contractar 100 persones durant els dos
primers anys d’existència. Aquest Centre
està treballant en el desenvolupament del
projecte Servei d’Urgències Pirinenques i
en el Sistema integral de Gestió de l’aigua,
conjuntament amb Tragsa, empresa públi-
ca del Ministeri d’Agricultura.

El Sr.Andreu Muñoz, president del Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Lleida i president de l’Institut Tecnològic
de Lleida, que va participar com a pane-
lista,  va explicar l'aposta del Col·legi d’A-
parelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida
per crear entitats de serveis que aportin
valor als afiliats, al sector de la construc-
ció i a la societat en general. L’Institut que
presideix té com objectius immediats
obtenir el reconeixement com a Centre de
difusió tecnològica i la creació d’una
agència de construcció sostenible, que
sigui un referent en els àmbits de la cons-
trucció sostenible, l’aplicació de les ener-
gies renovables, la rehabilitació i la
patologia de l’edificació.  

El Sr. Joan Cal, director executiu del Grup
Segre, també com a panelista,  va descriu-
re l'experiència del Grup que dirigeix en
projectes de recerca aplicada i innovació,
especialment en l’àmbit de les TIC, i va
recomanar a  les PIME estrènyer la relació
amb la universitat. En la línea de col·labo-
ració Universitat – Empresa, properament
el Grup Segre signarà un conveni amb la
Càtedra d’Estudis Occitans de la Universi-
tat de Lleida per desenvolupar un nou set-
manari en llengua aranesa.

La Sra.Elisa Cabiscol, adjunta al vicerecto-
rat de Recerca i Innovació de la Universi-
tat de Lleida, com a panelista,  va exposar
que la Universitat de Lleida té el repte 

Lleida
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d’arribar a ésser un referent internacional
en certes àrees d’expertesa, entre elles l’a-
groalimentària, i consolidar-se com un
instrument de dinamització del territori.
Va destacar el procés de creació del Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida i l’impuls a l’activitat de transferèn-
cia de tecnologia, mitjançant l’Oficina de
suport a l’R+D+I de la Universitat i la cre-
ació de tres Centres nous de recerca.

Per concloure, Agustí Segarra va parlar de
la “malaltia europea”. En general, els
europeus som molt bons generant conei-
xement i dolents en transmetre aquest
coneixement a l’activitat productiva.
Finalment va fer esment que la creativitat
és un dels components importants del
perfil professional del futur, que les
empreses han de tenir una política de
recursos humans que potenciï el personal
amb més iniciativa i capacitat creativa i,
com a repte col·lectiu i estratègia de futur
per l'economia catalana, va defensar la
necessitat d’atraure i potenciar el talent i
la matèria gris. 

Va inaugurar la sessió la Il·lma. Sra.Agnès
Pardell, degana de la Facultat de Dret i
Economia de la Universitat de Lleida i el
Sr. Jordi Vilalta, vocal president del Col·legi
d’Economistes de Catalunya a Lleida.

“Infraestructures a les
comarques de Tarragona”

Coordinadors:
Sr. Joaquim Margalef, economista
Sr. Miquel Àngel Bové, degà de la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials
de la Universitat Rovira i Virgili

El passat 3 de novembre va tenir lloc a
la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la URV a Reus, la Jorna-
da dels Economistes organitzada per la
delegació del Col·legi a Tarragona, sobre
el tema de les infraestructures a les
comarques de Tarragona. Es va iniciar la
Jornada amb unes paraules del vicerec-
tor de la Universitat Rovira i Virgili, Sr.
Antoni González, a continuació el dele-
gat del Col·legi a Tarragona, Sr. Antoni
Terceño va tenir unes paraules per
recordar la tradició de l’acte i agrair la
col·laboració de la Facultat d’Economia.
El degà de la Facultat  de Ciències
Econòmiques i Empresarials, Sr. Miquel
Àngel Bové, va expressar en el seu par-
lament la satisfacció per part de la Facul-
tat de col·laborar en l’organització de
l’acte. Una vegada acabada la inaugura-
ció oficial de la Jornada es va donar pas
als ponents que varen ser presentats pel
coordinador de la sessió de la Jornada,
el Sr. Joaquim Margalef.

El Sr. Margalef va plantejar uns aspectes
generals de la temàtica incidint en la pro-
blemàtica de les infraestructures en el
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre i
l’interès dels economistes en aquesta temà-
tica. A continuació, es va donar la paraula
al  Sr. Ramon Gras, president del Col·legi
d’Enginyers de Ports i Camins de la demar-
cació de Tarragona i director del Port de
Tarragona, que va analitzar el funciona-
ment de les infraestructures viàries a la
zona assenyalant la problemàtica en el seu
funcionament, per passar a determinar unes
necessitats de realització futures lligant la
dinàmica d'aquestes amb els grans tràfics
de la zona i molt específicament amb el
portuari, considerant l’aspecte d’interès
general del Port de Tarragona. Va seguir a
continuació l’anàlisi del professor Sr. Josep
Oliveras, Catedràtic de la URV, que va rela-
cionar les infraestructures amb el territori,
introduint dos criteris un de competència
de l’espai de poder donar finalitats alterna-
tives en el seu ús i l’altre en les dificultats
de desenvolupar territoris amb pendents
superiors al 20%. Va passar a incidir des
d'aspectes generals amb específics del
Camp de Tarragona, on en la franja prelito-
ral s’emmarquen tot un seguit d’infraestruc-
tures de pas amb les de funcionament de la
conurbació Tarragona-Reus, cosa que porta
a la concentració d’activitats en una franja
d'uns vint quilometres de la línia de costa.

El Sr. Salvador Alemany, conseller delegat
d’Abertis Infraestructures, SA va presentar
en la seva ponència un plantejament de
caràcter més general, no concret ni espe-
cífic de la problemàtica  de la zona, el
tema era una reflexió global sobre els sis-
temes de finançament de la infraestructu-
ra viària, tant des de l’aspecte de

construcció com de manteniment, va ana-
litzar les dinàmiques actuals en aquest
aspecte en diversos països europeus i
nord-americà, considerant les diverses
alternatives i la incidència que aquestes
poden tenir sobre la fiscalitat de l'automò-
bil i el sistema de transport per carretera.
El secretari general del Departament d’O-
bres Públiques de la Generalitat de Cata-
lunya, Sr. Manel Nadal, va presentar la
darrera ponència, que va centrar en una
reflexió global sobre la mobilitat a Cata-
lunya per centrar-se posteriorment a la
problemàtica precisa de la zona i passar a
plantejar una sèrie d’actuacions concretes,
destacant els acords signats, feia pocs
dies, entre el Departament d’Obres Públi-
ques i el Ministeri de Foment, detallant-lo
amb els projectes a la zona, que contem-
plen tot un seguit d’actuacions preferen-
cials que semblen respondre a les
assenyalades durant llarg temps pels
agents econòmics i polítics de les comar-
ques de l’àrea.

Tarragona
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Col·laboració amb institucions públiques i privades
(REA, REFOR, REAF, ACCID...), i més concretament amb
la promoció del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya
(TATC), creat conjuntament amb el Col·legi d’Enginyers
Industrials i el Col·legi d’Arquitectes.

Alguns trets a destacar d’aquest pressupost

Si comparem el pressupost de l’any 2005 i el de l’any 2006,
podem observar que l’increment de despeses totals i els
ingressos se situa al voltant del 5%; i que el marge positiu
previst és bastant semblant al del pressupostat de l’any 2005.

Pel que fa als ingressos per quotes col·legials, aquests
estan referenciats un any més, a l’evolució de l’Índex de
Preus al Consum. Es proposa per a l’exercici 2006 una
quota de 165 7, que representa un augment del 3,7%.

L’import d’ingressos per quotes col·legials estaria al vol-
tant de 894.559 7, que representen el 47,44 % del total
d’ingressos.

En el pressupost està també previst l’aportació que el
Col·legi farà al llarg de l’exercici 2006 al Consejo Gene-
ral de Colegios de Economistas de España, fixada en
8,30 7 per col·legiat, la qual cosa representa d’una
banda, un augment del 3,7% respecte de l’aportat l’any
passat i d’altra banda, una despesa neta de 47.310 7

(un 2,54% del total de les despeses). 

L’aportació financera que fan les empreses públiques i
privades que col·laboren amb el Col·legi constitueix una
xifra cada vegada més important, i per això es treballa
per arribar a acords de col·laboració en diferents àmbits.
Així fins el moment actual hi ha una sèrie d’institucions
que any rera any repeteixen les seves aportacions, i d’al-
tres que ho fan de manera més esporàdica; és per aquest
motiu que a l’hora de confeccionar el pressupost només
es preveuen les aportacions consolidades.

Aquests ingressos (174.470 7), juntament amb els ingres-
sos provinents de l’organització de cursos (663.419 7),
representen el 52,55% del total d’ingressos pressupostats.
En els darrers exercicis econòmics aquest percentatge ha
anat augmentant progressivament.

L’excedent de l’Aula d’Economia i el conjunt de subven-
cions previstes per al proper exercici ens permeten portar
a terme totes les activitats programades (Comissions de
Treball, conferències i actes de la Junta de Govern,
Fòrum de Mercats Financers, Jornada dels Economistes,
Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya) i oferir-vos un
ampli ventall de serveis col·legials de qualitat (publica-
cions, gabinets d’assessorament, Torn d’Actuació Profes-
sional...) amb una quota col·legial de 165 7.

Pel que fa a les despeses, es proposa un augment lineal
del 3,5% en les despeses corrents; no obstant també s’ha
previst la realització de més cursos de formació que inci-
deixen tant en l’augment de les despeses totals com dels
ingressos totals.

Els capítols que més despeses suporten són: Formació
(546.678,87 7) i Ordinari (794.031,92 7), que com-
prèn entre d’altres les partides dels pagaments a profes-
sors, de personal, de les seus territorials, i de les
publicacions i enviaments.

Pressupost 2006

Objectius prioritaris 
de l’exercici 2006

DESPESES:
60 Compres:

600 Compres de material
609 "Rappels" per compres
Total compres de material

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

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

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

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

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

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

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

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

INGRESSOS:
70 Ingressos d’explotació:

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

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

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

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

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

79 Excessos i aplicacions de provisions:
790 Per a riscos i despeses
Total excessos i aplicacions de provisions
Total ingressos
Flux de Caixa
Increment/(Disminució) del patrimoni

Partides

Introducció

El pressupost que presentem per a l’aprovació de l’As-
semblea de Col·legiats preveu obtenir un superàvit en
línia amb el dels anys anteriors, tenint en compte que
ens ha de permetre disposar d’un remanent per poder
abordar, quan arribi el moment, la compra d’una nova
seu social a Barcelona.

No obstant això, hem de seguir donant serveis de quali-
tat als nostres col·legiats, com ara:

Potenciar l’àrea de Formació amb l’organització de
cursos de formació i reciclatge professional, impartits en
les diferents seus territorials (Barcelona, Tarragona, Llei-
da i Girona); més de 100 cursos programats i amb una
participació al voltant de les 2.700 persones. Al llarg d’a-
quest exercici s’iniciarà la impartició de cursos per mitjà
de la videoconferència, connectant amb diverses seus. 

Seguir amb la nostra política de publicacions (editant
l’Informatiu de l’Economista (sis números a l’any) i la
Revista Econòmica de Catalunya (dos números a
l’any), així com informes o manuals fruit del treball rea-
litzat en el si de les diferents Comissions de Treball.

Recolzar les Comissions de Treball, per tal d’incre-
mentar el nombre d’actes que organitzin i fomentar la
participació dels col·legiats en aquestes.

Continuar oferint gratuïtament als col·legiats els
gabinets d’assessorament sobre temes jurídics, fiscals,
comptables, etc.

Crear i difondre notes d’opinió sobre temes d’actualitat
econòmica, com també l’elaboració i difusió de les
enquestes de conjuntura Situació Econòmica (3 al llarg
de l’any) i de l’Índex d’Expectativa Borsària (4 a
l’any). Algunes d’aquestes activitats es realitzen comp-
tant amb la participació dels col·legiats per mitjà d’en-
questes on line des de la nostra pàgina web o del correu
electrònic.

La celebració de l’XI edició de la Jornada dels Econo-
mistes, en què en els últims anys hi han participat més
de 100 ponents i uns 900 assistents.

Seguir potenciant la pàgina web per tal de facilitar la
comunicació amb els col·legiats mitjançant les noves
tecnologies. Està previst millorar el butlletí electrònic
sobre temes relacionats amb l’àmbit fiscal, comptable,
jurídic, concursal... que s’enviarà mensualment als
col·legiats vinculats a despatxos professionals.



Informatiu de l’economista núm. 106 Pàg. 27

Pressupost agregat Pressupost
revista

Pressupost
ordinari

Pressupost
formació

Pressupost 
serveis

Pressupost 
activitats

45.070,00 2,42% 0,00 0,00 35.570,00 300,00 9.200,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.070,00 2,42% 0,00 0,00 35.570,00 300,00 9.200,00

47.310,00 2,54% 47.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58.685,01 3,16% 8.484,24 0,00 20.900,77 0,00 29.300,00
74.778,01 4,02% 52.678,01 0,00 10.500,00 11.600,00 0,00

399.532,01 21,48% 96.162,24 18.104,34 190.525,50 37.933,93 56.806,00
163.148,09 8,77% 45.867,00 14.261,00 69.370,00 4.614,26 29.035,83
189.499,00 10,19% 57.765,00 38.198,00 61.709,00 4.942,00 26.885,00

79.073,22 4,25% 23.877,27 2.850,20 6.916,50 1.202,00 44.227,25
59.866,47 3,22% 28.747,15 2.103,00 6.000,00 601,00 22.415,32
36.876,74 1,98% 29.166,74 0,00 7.710,00 0,00 0,00

101.762,02 5,47% 64.901,02 180,00 18.914,00 1.606,00 16.161,00
1.210.530,57 65,08% 454.958,67 75.696,54 392.545,77 62.499,19 224.830,40

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.515,67 0,46% 6.595,67 0,00 1.920,00 0,00 0,00
1.500,00 0,08% 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.015,67 0,54% 8.095,67 0,00 1.920,00 0,00 0,00

401.161,08 21,57% 203.357,41 8.469,10 86.418,30 46.420,02 56.496,25
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116.336,69 6,25% 58.973,65 2.456,04 25.061,30 13.461,80 16.383,90
517.497,77 27,82% 262.331,06 10.925,14 111.479,60 59.881,82 72.880,15

15.000,00 0,81% 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 0,81% 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.000,00 0,05% 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,05% 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.106,00 0,33% 0,00 0,00 3.606,00 0,00 2.500,00
1.200,00 0,06% 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.306,00 0,39% 1.200,00 0,00 3.606,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.567,67 2,88% 51.446,52 0,00 1.557,50 563,57 0,00

53.567,67 2,88% 51.446,52 0,00 1.557,50 563,57 0,00

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

1.859.987,68 100,00% 794.031,92 86.621,68 546.678,87 123.244,58 309.410,55

894.559,00 47,44% 894.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.800,00 1,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 26.800,00
2.794,00 0,15% 0,00 2.794,00 0,00 0,00 0,00

663.419,00 35,18% 0,00 0,00 663.419,00 0,00 0,00
23.870,00 1,27% 0,00 0,00 0,00 23.870,00 0,00
40.700,00 2,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 40.700,00

1.652.142,00 87,62% 894.559,00 2.794,00 663.419,00 23.870,00 67.500,00

36.006,00 1,91% 0,00 6.400,00 3.006,00 0,00 26.600,00
138.463,65 7,34% 55.179,92 18.546,09 0,00 0,00 64.737,64

174.469,65 9,25% 55.179,92 24.946,09 3.006,00 0,00 91.337,64

31.000,00 1,64% 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 0,80% 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.000,00 2,44% 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13.000,00 0,69% 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.000,00 0,69% 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.885.611,65 100,00% 1.008.738,92 27.740,09 666.425,00 23.870,00 158.837,64
79.191,64 266.153,52 -58.881,59 121.303,63 -98.811,01 -150.572,91
25.623,97 214.707,00 -58.881,59 119.746,13 -99.374,58 -150.572,91



Caram! 
Sort en vam tenir que l’amic Alonso Ardi-
les, que era un inspector d’hisenda i un
intendent mercantil assenyat i amic del
pacte, que va dir que presentar un plet
contra nosaltres era un disbarat i que es
va oferir a col·laborar amb mi per convèn-
cer uns quants que “la unió fa la força”. Ell
en va aplegar uns quaranta i amb això i
els nostres, vam poder fundar el primer
col·legi, que es deia “Sección provincial
del Colegio Nacional de Economistas” que
depenia de Madrid i va tenir en Rafel Díaz
Llanos i Lecuona com a primer president.
Va ser fundat el dia 1 de gener del 1954.

On tenien la seu?
En un pis de lloguer que era propietat de
“Caja de Ahorros Provincial de la Diputa-
ción de Barcelona”, avui dia nomenada
“Caixa de Catalunya”, a la plaça d’Antoni
Maura. Hi érem per un preu més aviat
simbòlic i a final d’any, a més a més, la
Caixa de la Diputació ens subvencionava
per poder acabar de pagar les despeses.
Vam poder subsistir, de fet, gràcies al se-
nyor Buxó, president del Colegio i direc-
tor general de la Caixa, que ens tenia
força protegits. 

Anys difícils, des del punt de vista
econòmic i polític...
I tant difícils! Ens vam haver de passar
catorze anys lluitant per convertir aquella
mena de Colegio provincial en el Col·legi
d’Economistes de Catalunya i Balears, que
finalment vam poder fundar l’any 1971.
Era un temps en què tot allò que es movia
era sospitós de ser un cau de lluitadors

antifranquistes i era vist com un perill per
les autoritats del “Régimen”. Cal recordar
que llavors Catalunya estava molt més
avançada que la resta d’Espanya en matè-
ria econòmica, social i cultural. Ara la
diferència ja no és tant gran, en part grà-
cies a la nostra aportació de tots aquests
anys, però llavors ho era molt.

I, realment, eren vostès un cau d’anti-
franquistes?
Potser sí, però no d’una manera palesa ni
col·lectiva. La veritat és que organitzàvem
conferències, seminaris i tota mena d’actes
culturals on convidàvem a les excel·lentís-
simes autoritats del moment: el rector de
la universitat, que només n’hi havia una,
el president de la Diputació provincial,
que llavors era tot un personatge, i fins i
tot el bisbe Modrego, que déu n’hi do
també si n’era, de personatge. Només li
diré que un dels presidents va ser el Mar-
quès de Castellflorite que també va ser
president de la Diputació... Era una època
en què persones com l’amic Alexandre
Pedrós, que mai s’ha amagat que és de
dretes o en Llorenç Gascón, eren conside-
rats persones d’ideologia perillosa i “disol-
vente”.

Què em diu ara?
Com ho sent. Però finalment ens en vam
sortir i vam poder tenir el nostre “Colegio
Oficial de Economistas de Cataluña y
Baleares” que va ser fundat en un acte
celebrat a la casa Llotja. I encara que la
seva fundació, en aquells anys, no va
suposar cap canvi, si que va servir per
preparar el gran salt, que finalment es va
produir l’any 1977, quan Francesc Raven-
tós va ser-ne degà. Llavors van crear-se les
comissions d’assessors fiscals, d’auditors,
es va impulsar l’aula d’economia, etc. 

Com ha canviat la professió d’econo-
mista en tots aquest anys?
S’ha produït una tendència a la concen-
tració molt important. Hi ha els economis-
tes que treballen a l’administració pública
o l’empresa privada, però els que han
optat per l’exercici lliure de la professió,
s’han anat veient abocats a associar-se per
fer front a les grans empreses consultores.
De fet, alguns s’han anat laboralitzant,
però és que avui dia un economista que
comença i vol exercir no té altra sortida i
a mi no em sembla ni bé ni malament. És
un fet i prou i segur que també té coses
positives.

Vostè va començar a treballar molt
d’hora...
Sí, perquè el pare va morir quan jo era
molt jove la meva mare sempre deia que
“s’ha de tenir un pa per la vida”. Per això
vaig entrar a treballar a la Caixa de Barce-
lona, als dinou anys, i m’hi vaig estar fins
als cinquanta-cinc, quan em van prejubi-
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Gent de casa

Entrevista a Joan Amat i Soler
Joan Amat i Soler, que va rebre el premi del reconeixement a la trajectòria pro-
fessional a la proppassada Jornada dels Economistes 2005, és un home alt i de
mirada viva, exjugador de bàsquet i d’handbol (anteriorment dit balonmano)
de primera divisió, que té vuitanta anys, cinc fills economistes, deu néts, qua-
tre títols acadèmics, sis llibres publicats, trenta-sis anys de feina a la Caixa de
Barcelona i cinquanta-cinc anys (de moment) d’exercici professional com
economista des del despatx que va fundar el 1950, quan tornava de fer d’al-
feres a les milícies universitàries. 

L’any 1982, va ser degà del Col·legi d’Economistes i ara, entre altres moltes
coses, és president del REA i de l’Associació d’Antics Empleats de la Caixa i
també és un dels principals impulsors de l’edició de la història del Col·legi d’E-
conomistes, que en va ser fundador i del qual té el número dotze de col·legiat. 

Com s’ho fa vostè per mantenir tanta
i tanta vitalitat?
És molt fàcil. Sempre he treballat molt de
valent, en aquelles coses que m’agraden.
S’ha de treballar de gust per tenir el que
és just per poder viure bé. L’única cosa
que em sap greu és no haver estudiat la
carrera de dret, però ara em penso que
ja no hi sóc a temps, prou feina tinc fent
d’economista. La meva trajectòria
col·legial s’inicia l’any 1953 quan una
colla de professionals vàrem fundar el
primer col·legi mitjançant la fusió per
absorció del col·legi d’Intendents Mer-
cantils, que s’ho van prendre molt mala-
ment i fins i tot ens volien posar un plet
davant dels Tribunals.



lar quan ocupava el càrrec de Cap de
Comptabilitat, que sempre ha estat una de
les meves preferències professionals més
importants. 

I què va fer, tan jove?  
M’hi vaig estar encara nou anys més com
a conseller, i vaig exercir com a professor
titular de Política Fiscal a la Universitat
Autònoma de Barcelona, quan em van
tornar a jubilar als seixanta anys, perquè
era incompatible amb la jubilació legal. Jo
he tingut cinc fills, sap?

Sí
I n’hi ha un que s’ha fet càrrec del des-
patx. I un altre, l’Oriol, que ara és vocal
de la Junta de Govern del Col·legi. Fixi-
s’hi bé, vocal d’una Junta de què jo he
estat president. Em penso que és el pri-
mer cas a la història del Col·legi! 

Quina experiència li va quedar del
seu pas per la Caixa?
Les caixes van ser fundades a mitjans del
segle XIX amb tres finalitats socials: pro-
tegir l’estalvi, evitar la usura, i procurar
una pensió a les persones que ja podien
treballar. Ara aquest esperit, trobo que
s’ha perdut una mica. Ara les caixes són
grans entitats financeres, que fan un paper
que em sembla que està molt bé, perquè

han aconseguit retenir una certa potència
financera la país i han fet créixer un
important holding industrial i de serveis,
que des d’un punt de vista català és força
positiu. Però quan veig que la Caixa de
Pensions diu que acaba de celebrar el
centenari, jo no puc menys que recordar
que la Caixa de Barcelona, que va ser
absorbida de dalt a baix, hauria celebrat el
seu 160, d’aniversari. I a mi em sap greu
que s’hagin oblidat aquests primers sei-
xanta anys.

Vol dir que es pot distingir gaire l’es-
perit fundador d’una i altra caixa?
La Caixa de Barcelona va ser fundada el
1844, el Mont de Pietat, l’any 1945, i la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Es-
talvis de Catalunya i Balears, el 1904. I
totes han fet una gran labor...

Però no són de ningú...
Sí que són d’algú. Són dels seus imposi-
tors i beneficiaris. 

Però qui les governa?
Les governen els seus gestors, però això
també passa als bancs, on cap persona
física hi té més que un molt petit percen-
tatge. Les coses s’han de fer mica en mica
i amb l’esforç de tothom, mirant sempre el
futur, però sense oblidar mai el passat

d’on venim. No cal dir que estic molt con-
tent i agraït pel premi que m’ha donat el
Col·legi, però m’agradaria molt que no
passés com a la Caixa i que la junta es
recordi de posar una placa en record dels
degans d’aquell primer “Colegio provin-
cial” dels anys cinquanta, Buxó, Garcigoy,
Berini, al costat dels degans d’aquesta
segona etapa. Tothom hi va posar molt
d’esforç i crec que paga la pena fer-ne un
reconeixement públic.

Queda dit...

Toni Rodríguez Pujol
Periodista



Manel Castells
Vint-i-cinc anys de quan-
sevol activitat professional
permeten fer un cert
balanç dels canvis i les
transformacions que s’han
succeït, i si aquesta activi-
tat s’ha desenvolupat en
el món de l’empresa

encara més. L’evolució ecónomica, social i
tecnològica haguda al llarg d’aquests anys ha
propiciat una adaptació constant dels eco-
nomistes a les noves realitats que s’han anat
consolidant, combinant la recerca de solu-
cions i l’aplicació de criteris amb el rigor, la
qualitat i la flexibilitat necessàries: reformes
fiscals, entrada i ampliació de la Unió Euro-
pea, implantació de l’euro, globalització de
mercats, introducció de les NIC, etc.

Pel que fa al futur immediat dels econo-
mistes en les diferents formes d’expressió
de la professió crec que es mantindrà, i
potser s’accentuarà, el paper rellevant que
s’ha assolit dins l’entorn social, aixó sí, en
una línia de permanent evolució i innova-
ció ja que els canvis no s’aturen i cada dia
s’han d’assumir noves formes d’entendre
el món econòmic que requeriran d’una
especialització i formació adients.

D’altra banda el Col·legi ha estat un ele-
ment fonamental en l’augment del presti-
gi i la consolidació de la professió
d’economista en tots els seus ámbits,
actuant al llarg d’aquests anys com un
fòrum d’opinió davant la societat catalana
i amb posicionaments clars que han estat
ben considerats pel conjunt de la societat,
al temps que proposava noves formes de
participació dels economistes en els dife-
rents estaments públics i privats. 

També cal seguir potenciant l’oferta de for-
mació vehiculada per l’Aula d’Economia i
adaptada a les demandes de la comunitat
institucional i empresarial per tal de millorar
i aprofundir els coneixements dels llicen-
ciats. Tanmateix, el Col·legi no hauria d’es-
catimar esforços en l’orientació i el suport als
economistes llicenciats de nou que encara
no troben la seva ubicació dins l’ampli ven-
tall de possibilitats que permet la professió.

Antoni Giralt Serra
En els últims 25 anys
des de la col·legiació, 30
des de la finalització de
la carrera, l’economia i
les finances i més parti-
cularment els mercats de
valors, on des de la
Borsa de Barcelona he

desenvolupat l’activitat professional, han
anat registrant profundes modificacions
que han exigit als economistes especialit-
zats en el sector financer-borsari una con-
tínua formació, que completés la reduïda
atenció que en la facultat es donava als
temes borsaris i una actualització i adap-
tació als canvis que s’han produït en
aquest sector.

Aquestes modificacions, en el cas espa-
nyol, tingueren el seu punt de partida en
la denominada Llei de Reforma del Mercat
de Valors de 1988 que suposà un canvi
substancial en l’estructura, organització i
funcionament de les nostres borses, al
qual es van anar sumant el desenvolupa-
ment i la internacionalització dels propis
mercats, la tecnificació i professionalitza-
ció dels participants, la popularització de
la borsa com a alternativa d’inversió i
l’ampliació de la gamma de productes o
instruments financers disponibles per a
aquesta inversió. En definitiva, una borsa,
l’actual, que poc té a veure amb la de
principis de la dècada dels 80 i que
segueix en contínua evolució en tots els
seus àmbits.

En aquest context el Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, com d’altres institucions
especialitzades, ha contribuït i contribueix
amb les comissions i els grups de treball,
els serveis i les activitats de formació, la
divulgació i la informació, a què els eco-
nomistes exerceixin el paper que els
correspon com a professionals qualificats
en el sector financer-borsari. 

Jordi Malapeira
En aquests 25 anys crec
que hi ha hagut una gran i
positiva evolució de la
figura de l’economista i
sobretot de la transcendèn-
cia que els economistes
han aconseguit, posicio-
nant-se en els diferents

sectors de l’activitat econòmica. Aquest és el
camí, el rol de l’economista ha d’orientar-se
cap a l’especialització, cap al coneixement sec-
torial i sobretot ha de tenir en compte i
avançar-se en allò que significa la incorpora-
ció de les noves tecnologies, amb tot i el que
això vol dir d’influència en el món econòmic.
Quant al Col·legi, crec que l’esforç que ha fet
obrint-se a la societat ha estat molt impor-
tant, però penso que encara es pot fer molt
més en aquesta línia. M’agradaria veure al
Col·legi com a punt de referència pel que fa
a tots els temes econòmics i que la seva veu
fos la més valorada , fins i tot per davant d’al-
tres organismes o institucions.
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SOCIEDADES

REAL DECRETO 1122/2005, DE 26 DE SEPTIEMBRE 
(BOE 06-10-2005) [REF. CISS LE223543]
Se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, apro-
bado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, en relación
con la cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras,
y el Real Decreto 1778/2004, de 30 de julio, por el que se esta-
blecen obligaciones de información respecto de las participantes
preferentes y otros instrumentos de deuda y de determinadas ren-
tas obtenidas por personas físicas residentes en la Unión Europea.
• Otras materias afectadas: No residentes.

RESOLUCIONES DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2005 
(BOE 26-09-2005) [REF. CISS LE223423 Y LE223424]
Consejo Superior de Deportes
Se dispone la publicación de la cifra a que hace referencia el
artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio,
sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para las modalidades
de fútbol y baloncesto, respectivamente.

RESOLUCIÓN DE 14 DE OCTUBRE DE 2005 
(BOE 21-10-2005) [REF. CISS LE223694]
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el cuar-
to trimestre natural del año 2005, a efectos de calificar tribu-
tariamente a determinados activos financieros.
• Otras materias afectadas: IRPF.

RECURSOS Y RECLAMACIONES

RESOLUCIÓN DE 19 DE OCTUBRE DE 2005 
(BOE 26-10-2005) [REF. CISS LE223723]
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Se extiende la colaboración social a la presentación por vía
telemática del recurso de reposición y se aprueba el docu-
mento normalizado para acreditar la representación para su
presentación por vía telemática en nombre de terceros.

IMPUESTOS ESPECIALES

REAL DECRETO-LEY 12/2005, DE 16 DE SEPTIEMBRE 
(BOE 17-09-2005) [REF. CISS LE223365]
Se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de
financiación sanitaria.

GESTION TRIBUTARIA

ORDEN EHA/3061/2005, DE 3 DE OCTUBRE 
(BOE 06-10-2005) [REF. CISS LE223554]
Se establecen las condiciones y el procedimiento para la pre-
sentación telemática por Internet de las declaraciones corres-
pondientes al modelo 038 y el procedimiento para la
presentación telemática por teleproceso de las declaraciones
correspondientes al modelo 180, se regula el lugar, plazo y
forma de presentación de la declaración-resumen anual
correspondiente al modelo 392 y se modifican determinadas
normas de presentación de los modelos de declaración 180,
193, 345, 347 y 349, y otras normas tributarias.

ORGANIZACIÓN

ORDEN EHA/3230/2005, DE 13 DE OCTUBRE 
(BOE 19-10-2005) [REF. CISS LE223637]
Se crean, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la
Delegación Central de Grandes Contribuyentes y la Subdirección
General de Tecnologías de Análisis de la Información e Investiga-
ción del Fraude del Departamento de Informática Tributaria, y se
modifica la Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla
la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Noticias al día
Medidas fiscales incluidas en los Presupuestos Generales
del Estado 2006

Una vez presentado en el Congreso de los Diputados el pro-
yecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2006 ya se conocen las modificaciones fiscales propuestas por
el Gobierno en los distintos ámbitos tributarios:
– el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se incre-

mentan en un 2 por 100 los coeficientes de actualización.

Se actualizan las tarifas del impuesto con la finalidad de no
elevar la tributación como consecuencia de la elevación de las
rentas por el proceso de inflación económica.
Se mantienen las deducciones por alquiler o adquisición de la
vivienda habitual anteriores a mayo de 1998.
– En el Impuesto sobre Sociedades se actualizan los coeficien-

tes de corrección monetaria y se fijan los tipos aplicables a
los pagos fraccionados en los que no se produce variación
alguna en relación con el ejercicio 2004.

– En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se actualizan los
valores catastrales de los inmuebles urbanos y rústicos con la
aplicación de un coeficiente del 1,02, salvo para aquellos
cuyos valores fueron aprobados entre el 1 de enero de 1997
y el 30 de junio de 2002.

– En materia de tasas estatales se elevan con carácter general
un 2%, salvo las que se hayan creado o actualizado duran-
te 2005, manteniendo igualmente las cuantías del ejercicio
2005 en la que gravan los juegos de suerte, envite o azar.

– Se establecen los beneficios fiscales derivados de la Ley
49/2002 del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrati-
vos y de los incentivos a la participación privada en activida-
des de Interés general a los eventos “Año Lebaniego 2006”
y “Expo Zaragoza 2008”.

Asimismo, se delimitan las actividades y los programas priori-
tarios de mecenazgo correspondientes al año 2006, incre-
mentándose en cinco puntos los porcentajes de deducción
previstos en los artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002.
– Por último, respecto a los tipos de interés legal del dinero e

interés de demora que regirán durante el año 2006, quedan
fijados en el 4% y 5% respectivamente, es decier, sin varia-
ciones respecto al ejercicio 2005.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude 
se transforma en una Unidad de Inteligencia Fiscal

La Agencia Tributaria realizará cada año más de 200.000 actua-
ciones de investigación y controles con profundidad para prevenir
y controlar el fraude fiscal lo que refleja el cambio introducido en
la lucha contra el fraude con un mayor impulso de la investigación
y de persecución de los aspectos más complejos del mismo.

Las actuaciones de control de la Agencia Tributaria el próximo
año se orientarán hacia los sectores o ámbitos de mayor ries-
go fiscal: el sector inmobiliario, las tramas organizadas en IVA
e Impuestos Especiales, la ingeniería fiscal y las operaciones
con paraísos fiscales, el blanqueo de capitales y el delito fiscal.
También se reforzarán las actuaciones de investigación, espe-
cialmente ante el fraude más complejo, para lo que se recon-
figurará la Oficina Nacional de Investigación del Fraude como
Unidad de Investigación Fiscal, encargada de alertar sobre
nuevas modalidades de fraude y de marcar las líneas de actua-
ción ante determinados sistemas de fraude.

Nuevas disposiciones
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El Tribunal de Justícia va dictar el passat mes d’octubre una
sentència que condemna al Regne d’Espanya per fixar limita-
cions al dret de deducció de l’IVA suportat a qualsevol subjec-
te beneficiari de subvencions. 
La difusió de la notícia ha provocat innumerables articles i
comentaris al respecte i, també, certa confusió.
Sembla que aviat -ja s’hauria d’haver fet- es publicarà una Reso-
lució sobre el tema que, esperem, ens facilitarà la interpretació i
adequació per part de l’administració espanyola de la sentència.
També seria convenient que l’AEAT facilités els mecanismes de devo-
lució de l’IVA en les diferents situacions que es poden presentar.
En síntesi, el Tribunal de Justícia, en base a una sèrie de considera-
cions declara que “el Regne d’Espanya ha incomplert les obli-
gacions que li incumbeixen en virtut del Dret Comunitari i,
en particular, dels articles 17, apartats 2 i 5 i 19 de la Sisena
Directiva, en preveure una prorrata de deducció de l’IVA
suportat pels subjectes passius que efectuen únicament ope-
racions gravades i d’instaurar una norma especial que limita
el dret a la deducció de l’IVA corresponent a la compra de
béns o serveis finançats mitjançant subvencions”.
Doncs bé, a quins subjectes passiu de l’IVA afecta aquesta sentència?
En principi, a manca de pronunciament de l’AEAT, entenem que
la sentència afecta a la norma general establerta a l’article 102 de
la Llei 37/1992, de l’IVA, les subvencions destinades a finançar les
activitats empresarials o professionals del subjecte passiu, que no
integrin la base imposable de l’IVA, es tenen en compte per al càl-
cul de la prorrata de deducció mitjançant la seva inclusió en el
denominador de la fracció de la qual resulta dita prorrata. Per
tant, aquestes subvencions redueixen, de manera general, el dret
a deduir l’IVA suportat que es reconeix als subjectes passius.
Això no afecta només als subjectes passius que utilitzen els
béns i serveis prèviament adquirits per a realitzar de manera
indistinta operacions gravades amb dret a deducció i opera-
cions que no comporten aquest dret, sinó també als subjectes
passius que utilitzen aquests béns i serveis per efectuar única-
ment operacions gravades amb dret a deducció.
Per tant, afecta als subjectes passius de l’IVA obligats a
aplicar la regla de prorrata pel sol fet de percebre sub-
vencions encara que només realitzin operacions amb
dret a deduir tot l’IVA suportat deduïble.
També, entenem que la Sentència afecta a la norma especial reco-
llida en el segon paràgraf de l’apartat 2n., del número Dos de l’ar-
ticle 104 de la Llei 37/1992, de l’IVA. Segons aquesta norma les
subvencions destinades de manera específica a finançar la compra
de determinats béns o serveis, adquirits en virtut d’operacions sub-
jectes i no exemptes de l’IVA, minoren exclusivament l’import de
la deducció de l’IVA suportat o satisfet per dites operacions, en la
mateixa mesura en què hagin contribuït al seu finançament. En
conseqüència, en el cas d’una subvenció que representi, per exem-
ple, el 20 per 100 del preu de compra d’un bé o d’un servei, el dret
a deduir l’IVA específicament suportat per l’adquisició de l’esmen-
tat bé o servei quedarà reduït en un 20 per 100.
Per tant, afecta als subjectes passius que la normativa
espanyola de l’IVA no els permeti deduir la totalitat de
les quotes suportades en l’adquisició de l’IVA en l’adqui-
sició de béns o serveis determinats, per haver estat sub-
vencionada dita adquisició.
Però, també pensem que, en principi, la sentència no afecta
als subjectes passius que en l’exercici de la seva activitat empre-
sarial o professional, efectuïn conjuntament lliuraments de
béns o prestacions de serveis que originin el dret a la deducció
i altres operacions d’anàlega naturalesa que no donen dret a la
deducció de l’IVA suportat, és a dir els que estan en prorrata,
independentment que percebin o no subvencions.

EFECTES DE LA SENTÈNCIA
El Govern espanyol va demanar, amb caràcter subsidiari a les al·lega-
cions presentades, al Tribunal de Justícia que, en el cas de no com-
partir els criteris espanyols limités en el temps els efectes de la
sentència, cosa que no ha acceptat. Per tant, els subjectes passius
que hagin rebut subvencions, i només realitzaven activitats amb dret
a deducció de l’IVA suportat, i que no s’hagin pogut deduir una part
de les quotes d’IVA suportat per aplicació de la prorrata segons la
normativa espanyola contrària al Dret Comunitari, podran reclamar
les quotes d’IVA no deduïdes dels períodes no prescrits.

Quin procediment s’haurà de seguir per a recuperar els
imposts de períodes no prescrits?
Sens prejudici del que disposi l’AEAT, en principi, pensem en
dos possibles procediments:
A) Devolució d’ingressos indeguts

Rectificant les autoliquidacions presentades i sol·licitant la
devolució de les quantitats no deduïdes, de conformitat amb
el que disposen els articles 32 i 221 de la LGT, 14 a 20 del
Reglament de Revisió en via administrativa i 8, 11, 13 i 14 del
RD 1163/1990, pel que es regula el procediment per a la rea-
lització de devolucions d’ingressos indeguts, que l’esmentat
Reglament de Revisió va declarar expressament vigents. 
Per aquest procediment obtindrem els interessos de demo-
ra corresponents des del moment en què es va fer l’ingrés
indegudament. Però si van obtenir una menor devolució,
l’interès de demora es computarà a partir de la finalització
del termini de l’Administració per efectuar la devolució.

B) Deduir les quotes, que el dret a deduir-les no hagi
caducat (4 anys), en autoliquidacions d’IVA a presen-
tar properament
Segons l’article 99 de la llei 37/1992, de l’IVA, les quotes
suportades en l’adquisició de béns i serveis seran deduïbles
en el període de liquidació en què s’hagin suportat o en els
successius, sempre que no haguessin transcorregut 4 anys,
comptats a partir del naixement del dret a la deducció.
Aquesta pot ser l’opció més ràpida i efectiva en molts casos,
però cal tenir en compte que aquesta opció no dóna dret a
percebre interessos de demora, però a canvi no interrompen
el període de prescripció de períodes anteriors, és a dir, la
interposició de reclamacions com ara la devolució d’ingres-
sos indeguts interromp el termini de prescripció del dret de
l’Administració Tributària a determinar el deute tributari.
Caldrà analitzar, en cada cas, que considerem més conve-
nient, més pràctic o més prudent.

Tindrà conseqüències la devolució?
És obvi. Les quotes d’IVA suportat per l’adquisició de béns i
serveis no deduïdes en el seu moment per aplicació de la nor-
mativa contrària al Dret Comunitari, s’haurà considerat comp-
tablement major despesa i, per tant, quan n’obtinguem la
seva devolució constituirà un ingrés.
Més complicat serà en el cas de béns d’inversió, doncs l’IVA no
deduït ha incrementat el seu valor d’adquisició. 
I també es complica el tema en el cas de regularització en els
4 o 9 anys següents a l’adquisició, de béns d’inversió.
En conseqüència, l’immobilitzat estarà “sobrevalorat” i les
amortitzacions practicades també hauran estat superiors per
la part de l’IVA incorporat al valor amortitzable.
Qüestions a tenir en compte en qualsevol dels dos procedi-
ments apuntats, a manca de pronunciament per part de l’Ad-
ministració Tributària.

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi d’Economistes de Catalunya

IVA: les subvencions i la prorrata 
(Sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea-Sala tercera)



INTRODUCCIÓ

El naixement al proppassat 31 d’octubre de la infanta Leonor
de Borbó Ortiz, filla dels prínceps d’Astúries, ha fet ressorgir el
vell debat sobre la reforma constitucional i les seves possibles
repercussions.

El príncep Felip de Borbó encapçala la línia de successió a la Coro-
na d’Espanya. Actualment, la seva filla recent nascuda és la segona
persona en aquesta línia. No obstant, la redacció actual de la Cons-
titució Espanyola de 1978 estableix la preferència, dins de la matei-
xa línia i el mateix grau, de l’home a la dona. De forma que si en el
futur els prínceps d’Astúries tinguessin un fill baró, aquest seria el
segon a la línia successòria davant de la seva germana gran.

Així, l’article 57 del text constitucional diu:
“La successió al tro seguirà l’ordre regular de primogeni-
tura i representació, sent preferida sempre la línia anterior
a les posteriors; a la mateixa línia, el grau més pròxim al
més remot; al mateix grau, l’home a la dona, i al mateix
sexe, la persona de més edat a la de menys.”

Molts són els estudiosos de dret constitucional que han
expressat que l’article transcrit vulnera el contingut de l’ano-
menat dret a la igualtat que es recull a l’article 14 de la matei-
xa Constitució Espanyola.

CONTRADICCIÓ DE L’ARTICLE 57 AMB L’ARTICLE 14

Aquest article 14 es troba al Capítol II del Títol I de la Consti-
tució i serveix de preàmbul o encapçalament als drets i lliber-
tats que agrupa la Secció I d’aquest Capítol II, que agrupa els
drets fonamentals i llibertats públiques. Aquests drets i lliber-
tats es consideren els més importants dins d’un estat
democràtic i de dret com és l’espanyol, i reben la més alta pro-
tecció pels jutges i tribunals, especialment pel Tribunal Consti-
tucional a través del Recurs d’Empara. 

Davant els arguments exposats, a primera vista, sembla que
hem estat convivint des de l’aprovació de la Constitució al 1978
amb una contradicció aparent entre dos dels seus preceptes:
l’article 14, que reconeix la igualtat de tots els espanyols davant
la Llei i la prohibició de la discriminació per raó de sexe, i l’arti-
cle 57 que prefereix l’home a la dona en la successió al tro.

Aquesta contradicció, que empara l’anomenada “Llei Sàlica”,
sempre s’ha justificat en raons històriques, segons les quals
dins les dinasties reials s’establia aquesta preferència del sexe
masculí sobre el femení. Aquesta tendència de les monarquies
només era un reflex del model de societat profundament mas-
clista on regnaven aquestes dinasties.

La societat actual, a l’any 2005, és molt diferent a la de l’any
1978. La justificada tendència a l’equiparació total de la dona
a l’home no serà completa mentre subsisteixi un precepte a la
Constitució que discrimina una dona davant un home que es
troba a les mateixes condicions de successió a la Corona.

EL PROCÉS DE REFORMA CONSTITUCIONAL

La modificació del text de l’article 57 de la Constitució, per
suprimir aquesta discriminació, implicaria la necessitat d’iniciar
un procés de Reforma Constitucional. La Constitució Espa-

nyola de 1978 regula els seus propis mecanismes de modifi-
cació o reforma. Així, el seu Títol X (De la Reforma Constitu-
cional), que comprèn els articles 166 a 169, estableix aquests
mecanismes. Concretament, l’article 168 preveu la possibilitat
de la revisió total de la Constitució o parcial que afecti al Títol
Preliminar, al Capítol II, Secció I del Títol I o al Títol II, Títol on
s’enquadra l’article 57.

El procediment de reforma en aquest cas és molt rígid, ja que
la reforma de qualsevol d’aquests punts afecta als més impor-
tants pilars de l’Estat social i democràtic de dret.

La proposta de modificació de la Constitució hauria de ser apro-
vada per dos terços de cadascuna de les Cambres, Congrés i
Senat, la qual cosa implica un ampli consens de les forces polí-
tiques majoritàries. Sent aprovat per les majories exposades el
text de reforma, s’hauria de procedir a la dissolució immediata
de les Cambres i per tant, convocatòria d’eleccions generals.

Després de celebrades les eleccions i envestit el Govern, les noves
Cambres escollides haurien de ratificar la decisió de modificar el
text constitucional, estudiar el nou text i procedir a la seva apro-
vació pel mateix quòrum de dos terços d’ambdues Cambres.

L’últim pas al procediment de reforma seria sotmetre la refor-
ma constitucional a Referèndum. Els sistemes democràtics
actuals presenten mínimes formes de participació dels ciuta-
dans als processos de decisió política i el Referèndum n’és una
d’elles. L’última paraula sobre l’aprovació/ratificació de la
reforma constitucional la tindrien els ciutadans mitjançant l’e-
xercici del dret de vot.

L’aprovació de la reforma constitucional requeriria que la
majoria de l’electorat a nivell de tot l’estat votés afirmativa-
ment la reforma. De no ser així, la reforma no seria definitiva-
ment aprovada. 

L’ABAST DE LA REFORMA

El procés exposat, dins de la seva complexitat, si existís con-
sens en les forces polítiques majoritàries, podria arribar a tenir
una tramitació més o menys plàcida, i la reforma podria ser
ultimada per a finals d’aquesta legislatura (març 2008).

Cosa molt diferent seria si dins de la reforma constitucional refe-
rent a la supressió de la discriminació per raó de sexe a la suc-
cessió a la Corona, algunes forces polítiques tractessin d’incloure
altres modificacions al Text Constitucional, com les ara referents
a l’adaptació de la Constitució a les reformes dels estatuts d’au-
tonomia d’algunes comunitats autònomes, com Catalunya.

Donat l’enfrontament i falta d’acord i consens entre els partits
majoritaris en aquesta qüestió, acord i consens que és impres-
cindible pel bon fi de la reforma, el procés es trobaria amb
grans dificultats per la seva aprovació. 

Per això, tindrà especial importància, per tal que sigui aprovada
la reforma, que l’abast d’aquesta se circumscrigui a la supressió
de la discriminació per raó de sexe en l’ordre de successió a la
Corona. Anar més enllà suposaria, segurament, que el procés de
reforma constitucional entrés en grans problemes d’aprovació.

Alberto Jiménez
Guillén Bécares, SL
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La reforma constitucional



No
tic

ia
ri 

de
 c

om
pt

ab
ilit

at
Com es valora una empresa?
Avui recordarem de manera introductòria els mètodes més uti-
litzats per a la valoració d'empreses. 

MÈTODES BASATS EN EL PATRIMONI 

Aquests mètodes es basen en el balanç. Per  això es necessita
disposar d'un balanç auditat d'una data el més recent possible.
D'aquesta forma es pot calcular el denominat valor comptable: 

Valor comptable = Actiu total – Deutes totals

Aquest mètode té com a gran avantatge la simplicitat, però té
l'inconvenient que el valor comptable de l'actiu sol estar allu-
nyat del seu valor de mercat. Per això, és més convenient utilit-
zar el mètode del valor comptable corregit que té en compte
el valor de mercat de tots els actius, especialment dels immobles:

Valor comptable = Actiu total corregit – Deutes totals corregits

Aquest mètode té sentit quan la principal motivació per com-
prar l'empresa és disposar dels seus actius. Una variant d'a-
quest mètode és el denominat valor de liquidació que
s'utilitza quan s'adquireix una empresa per procedir de forma
immediata a la seva liquidació:

Valor de liquidació = 
Valor de liquidació de l’actiu – Valor de reemborsament dels deutes

Una altra variant del mètode del valor comptable és el del
valor de reposició, que consisteix a calcular el que costaria
adquirir uns actius idèntics als que té l'empresa que s'està
valorant. 

La principal limitació de tots aquests mètodes és que no tenen
en compte el que sol motivar que algú estigui interessat a
adquirir una empresa: els actius intangibles (marques, saber
fer, clientela,...) i les expectatives de futur. 

MÈTODES BASATS EN LA CAPACITAT DE GENERAR RIQUESA
FUTURA 

El principal d’aquests mètodes és el de l'actualització de flu-
xos i es requereixen estimacions de diverses incògnites: 
– Riquesa: se sol utilitzar el denominat flux de caixa lliure que

es calcula a partir del flux de caixa (benefici net més amor-
titzacions) del que es dedueixen les inversions (tant en
immobilitzat com en estocs i clients) que ha d'efectuar l'em-
presa en el període. 

– Anys: se sol considerar cinc, per la dificultat de fer estima-
cions a més llarg termini. 

– Valor residual al final de l'últim any de la previsió (normal-
ment, el cinquè any): sol estimar-se a partir de la considera-
ció que el flux de caixa lliure del cinquè any és el que s'anirà
repetint cada any fins l'infinit. Per tant, es tracta d'una renda
perpètua. Una variant consistiria a tenir en compte que els
fluxos poden seguir creixent a una determinada taxa anual. 

– Taxa d'actualització: es considera el denominat cost mig
ponderat del finançament de l'empresa. 

Amb aquest mètode, el valor de l'empresa es calcula a partir
del valor actual dels fluxos de caixa lliures d'una sèrie d'anys
(normalment cinc) més el valor actual del valor residual de
l'empresa al final de l'últim any (normalment el cinquè any). 

Al valor anterior caldria afegir el valor dels actius que té l'em-
presa que no siguin imprescindibles per a la generació dels flu-
xos de caixa lliures, com immobles aliens a l'explotació. 

També caldria deduir els deutes financers, tals com préstecs i
altres contingències, per exemple per judicis pendents. 

La principal limitació d'aquest mètode és que es basa en esti-
macions futures que són difícils de determinar en un entorn
empresarial turbulent. 

També s’utilitza el mètode dels múltiples que consisteix a
examinar els preus d'altres vendes d'empreses similars que
s'hagin produït recentment. Aquests preus es comparen
amb indicadors de la riquesa generada per les empreses en
qüestió, tals com el benefici, el flux de caixa, l'EBITDA (bene-
fici abans d’interessos, impostos i amortitzacions) o les ven-
des, per exemple. Llavors es tracta d'aplicar el mateix
coeficient, ja sigui el PER (preu / benefici), o el múltiple que
es consideri. El problema d'aquesta metodologia és que no
és fàcil que s'hagin produït vendes d'empreses molt similars
a la nostra. 

ELS MÈTODES TRADICIONALS EN UN ENTORN 
DE MAJOR INCERTESA 

L'alta dosi d'incertesa en la qual es mouen la majoria d'em-
preses ha impulsat la introducció d'algunes variants en el
mètode clàssic d'actualització de fluxos: 
– En primer lloc, existeix el problema que algunes variables

clau poden ser de dificil estimació. En aquest cas, es poden
efectuar simulacions entorn de les variables crítiques, que
són aquelles que són més difícils de preveure i que al mateix
temps poden influir de forma determinant en la riquesa
generada per l'empresa, com les vendes o els tipus d'interès,
per exemple. 

– En segon lloc, també s'estan usant els denominats arbres de
decisió quan la compra d'una empresa presenta diferents
alternatives (branques de l'arbre) i comporta una sèrie de
decisions seqüencials d'inversió. En aquests casos, es pot
aplicar el mètode de l'actualització de fluxos de caixa lliure a
cadascuna de l'alternatives existents amb les seves diferents
variants en funció de les decisions seqüencials possibles.
També es poden aplicar probabilitats a cada branca amb el
que es pot determinar el valor esperat de cada alternativa i
així avaluar les diferents decisions. La utilització de concep-
tes estadístics, com les probabilitats, expliquen que l'ús d'a-
quest mètode tingui dificultats de comprensió per part de
molts directius. 

Finalment, en els darrers anys, s’han començat a utilitzar les
tècniques de valoració d’opcions reals per tenir més informa-
ció del valor d’una empresa.

Una vegada aplicades aquestes tècniques, es disposa d'un
interval de valors. És possible que el preu s'aproximi més al
valor comptable corregit quan l'interès de la compra-venda se
centra en el patrimoni de l'empresa. 

En canvi, quan l'interès es concentra en la capacitat de gene-
rar riquesa futura el preu se situarà en la banda de les valora-
cions segons els fluxos de caixa lliures actualitzats. 

Comissió de Comptabilitat i ACCID



Evolució de les comarques catalanes durant l’any 2004
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iaA mitjan del mes de novembre Caixa Catalunya va presentar
l’”Anuari Econòmic Comarcal 2005”, document, que consti-
tueix un clàssic a la informació econòmica territorialitzada del
Principat, en què es fa un repàs a l’evolució de les comarques
catalanes durant el 2004.
L’any 2004 l’economia catalana va seguir la marxa positiva que ve
experimentant des de la segona meitat del 2003, deixant enrere els
efectes desfavorables derivats d’esdeveniments que han afectat el
context internacional des de principi de la present dècada. El PIB a
preus de mercat va créixer un 3,1%, palesant una continuïtat en
l’evolució dels diferents sectors d’activitat. De fet, el bon compor-
tament de l’economia va seguir basant-se en la construcció i els ser-
veis, impulsats per la construcció d’habitatges i l’obra pública, d’una
banda, i pel comerç, l’hoteleria, la restauració, el sector públic i les
immobiliàries i serveis empresarials, de l’altra. Per la seva part, la
indústria i el primari van tenir un baix dinamisme, encara que amb
repunt significatiu respecte del 2003. En la primera branca, s’ha
d’esmentar la marxa positiva de la producció d’energia elèctrica,
dels equips elèctrics, electrònics i òptics, del paper i arts gràfiques, i
de la metal·lúrgia i productes metàl·lics. En el cas del primari, es pot
destacar el comportament favorable de la ramaderia i de la pesca.
Des del punt de vista comarcal, s’ha de destacar que l’any 2004 totes
les comarques van registrar creixements de les seves economies, cosa
que contrasta amb el panorama de l’exercici anterior, quan cinc d’e-
lles van patir davallades. D’altra banda, cal remarcar que durant el
2004 es va moderar la forta dispersió en el creixement comarcal que
es palesà l’exercici anterior. Així, si el 2003 entre la comarca més dinà-
mica –l’Alta Ribagorça, amb una pujada d’un 6,67%– i la d’evolució
més desfavorable –la Ribera d’Ebre, amb un descens d’un 3,32%–
havia una diferència de gairebé 10 punts percentuals, el 2004 entre
la de major –la Terra Alta, amb un 6,52%– i la de menor augment
–la Conca de Barberà, amb un 1,09%- la diferència va ser de 5,43
punts. Finalment, es pot esmentar que mentre que en el 2003 només
vint comarques van experimentar uns creixements superiors a la mit-
jana catalana, durant el 2004 les que registraren augments més ele-
vats a la mitjana del Principat van ser vint-i-nou.
En sentit ampli, els territoris més dinàmics de l’exercici van ser
l’eix de les Terres de l’Ebre, les comarques de muntanya i el
Camp de Tarragona. El primer, que representa el 3,36% de tota
l’economia catalana, va experimentar el 2004 un creixement del
VAB a cost de factors d’un 5,29%, gràcies a l’evolució positiva
de totes les activitats econòmiques, destacant la indústria i la
construcció. Cal remarcar, molt específicament, la marxa de les
produccions de l’oli d’oliva i de la fruita fresca, així com de la
d’energia. Les comarques més actives d’aquest eix van ser la
Terra Alta i la Ribera d’Ebre, amb increments d’un 6,52% i d’un
6,27%, respectivament, els més alts del Principat. 
En segon lloc, les comarques de muntanya, que suposen l’1,20% de
l’economia catalana, van registrar el 2004 un augment del VAB a cost
de factors d’un 4,37%, impulsat per les activitats industrials –princi-
palment, producció energètica- i de la construcció –sobretot, segones
residències. D’entre aquestes les més dinàmiques van ser l’Alta Riba-
gorça, la Val d’Aran i el Pallars Sobirà, amb creixements superiors al
5,00%. Per la seva banda, el Camp de Tarragona, responsable del
7,61% de l’economia del Principat, va experimentar l’any 2004 una
pujada d’un 4,24%, gràcies, especialment, al sector primari –amb
bons registres a la fruita seca, l’oli d’oliva i el vi– i, en menor mesura,
la construcció i la indústria. Dins d’aquest el Baix Penedès i el Baix
Camp foren les comarques amb millors resultats (d’un 5,20% i d’un
4,83%, respectivament), encara que, en sentit contrari, s’ha d’es-
mentar que la Conca de Barberà va ser la comarca que tingué el
registre més baix de tota Catalunya durant el 2004 (d’un 1,09%).
També va ser important el creixement de les comarques de l’eix
gironí, amb una pujada del VAB a cost de factors d’un 3,61%,
gràcies al dinamisme de la construcció i amb la Selva al capda-

vant. A aquesta li va seguir el Pla de Lleida (2,93%), on destacà
la Segarra i la Noguera, i les comarques centrals (2,77%), amb
l’Anoia i el Bages com les més dinàmiques. 
Cal remarcar que l’eix metropolità de Barcelona, responsable del
67,73% de l’economia catalana, va presentar l’any 2004 el crei-
xement més baix de Catalunya, amb un augment d’un 2,33%.
Això s’explica, fonamentalment, pel registre negatiu de la indús-
tria, que va caure un 0,38% conseqüència de la davallada del
tèxtil, del material de transport, de la química, i de l’alimentació,
begudes i tabac. Aquest descens contrarestà els resultats positius
de la construcció i dels serveis (4,37% i 3,23%, respectivament).
La comarca amb una evolució menys dinàmica va ser el Baix Llo-
bregat, el VAB a cost de factors de la qual cresqué un 1,78%,
resultat que va patir la contracció d’un 2,45% de la indústria. Per
altra banda, la comarca metropolitana amb un millor registre fou
el Vallès Oriental, amb una pujada d’un 3,03%.

Creixement de les economies de les comarques de Catalunya 2003-2004
(taxes reals de variació interanual del VAB a cost de factors, en %)
Comarca 2003 2004
Alt Camp 2,62 4,36
Alt Empordà 3,51 3,44
Alt Penedès 4,15 5,30
Alt Urgell 2,84 3,25
Alta Ribagorça 6,67 5,54
Anoia 1,44 2,98
Bages 2,97 2,84
Baix Camp 1,24 4,83
Baix Ebre 2,60 3,95
Baix Empordà 2,65 2,60
Baix Llobregat 2,42 1,78
Baix Penedès 4,10 5,20
Barcelonès 2,70 2,24
Berguedà –0,67 4,02
Cerdanya 4,75 3,72
Conca de Barberà 2,45 1,09
Garraf 0,74 2,67
Garrigues –0,02 3,23
Garrotxa 2,31 3,13
Gironès 2,83 3,64
Maresme 2,38 2,60
Montsià 3,65 4,55
Noguera 3,32 3,32
Osona 0,91 2,54
Pallars Jussà 5,25 4,54
Pallars Sobirà 4,88 5,14
Pla d’Urgell 5,22 2,97
Pla de l’Estany 2,23 2,47
Priorat –0,94 2,24
Ribera d’Ebre –3,32 6,27
Ripollès 0,27 2,48
Segarra –0,46 3,92
Segrià 3,38 2,73
Selva 2,89 4,64
Solsonès 1,85 6,25
Tarragonès 4,21 3,93
Terra Alta 1,56 6,52
Urgell 1,93 3,10
Val d’Aran 3,74 5,16
Vallès Occidental 2,08 2,70
Vallès Oriental 2,16 3,03
CATALUNYA 2,47 2,84

Àngel Hermosilla
Responsable de la Secretaria Econòmica del CEC
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En aquests darrers temps es parla cada vegada més de “soste-
nibilitat” i la multiplicitat d’opinions denota la importància del
que està en joc. Com és sabut l’ús del terme “sostenibilitat”
encara es fa de manera ambigua. Des d’un enfocament sistèmic
la sostenibilitat s’entén com la condició de perdurabilitat d’un
sistema determinat. Una aplicació reixida d’aquest concepte ha
estat efectuada sobre els sistemes ecològics i particularment
sobre l’anomenat desenvolupament sostenible, la definició del
qual va fer fortuna en el conegut Informe Bruntland de 1987.
El concepte de la sostenibilitat com a condició sistèmica s’ha aplicat
tant en el context de les crisis energètiques, ecològiques i de globa-
lització dels mercats com en el de les crisis de confiança dels mercats
financers i de governabilitat en les grans empreses. En aquest sentit
podríem considerar dos moviments que es desenvolupen en paral·lel:
1. La implantació de nous sistemes de gestió abarcant sistemes de

gestió de riscos (ambientals, laborals, financers, etc), gestió del
coneixement (persones, tecnologies, relacions, etc.), i gestió de
responsabilitat (responsabilitat social de l’empresa –RSE–, repu-
tació corporativa, codis de conducta i de bon govern, etc).

2. La implantació de nous estándars de comptabilitat. –NIIF.
Normes Internacionals d’Informació Financera–.

Des d’aquest punt de vista, les NIIF pretenen consolidar la com-
parabilitat i la homogeneïtzació de criteris dels sistemes d’infor-
mació financera –sense massa èxit segons els experts-. Els
coneguts Codi Aldama o la Llei Sarbanes-Oxley (EUA) pretenen
donar pautes responsables de governabilitat de les empreses. Són
expressions evidents de la voluntat internacional per evitar el des-
gavell informatiu dels comptes i la decadència del sistema econò-
mic. Els nous sistemes de gestió també són una resposta a les
noves exigències tant dels mercats com dels marcs institucionals.
En aquest context, els resultats financers i la sòlvencia financera
són els indicadors de referència, necessaris i suficients per a la
presa de decisions i el càlcul de les valoracions corresponents.
Ara bé, si considerem la sostenibilitat més enllà de la seva con-
dició sistèmica i la situem en el context dels valors inherents al
desenvolupament sostenible podem apreciar, ja avui, la confi-
guració d’una arquitectura incipient amb:
1. Marcs normatius internacionals: guia OCDE Multinacionals,

Global Compact NU, Declaració de Principis OIT;
2. Mercats emergents: Drets d’emissió CO2;
3. Comptabilitat i auditoria: Triple Compte de Resultats, Comp-

tabilitat Costos Ecológics Complerts, normes ISAE 3000,
AA1000, etc.;

4. Informació i rendició de comptes: guies GRI, SustainAbility,
Projecte Neskey;

5. Finançament ètic i/o solidari: banca social, ètica, ecològica, etc.;
6. Inversions socialment responsables: índex borsaris com

DowJonesSI, FTSE4Good, fons d’inversió ètics, etc., I
7. Gestió: guia Sigma, normes SA8000, SGE 21:2005, etc.
Aquí els criteris per a la presa de decisions van més enllà dels
merament financers i s’amplien tot ponderant aspectes ambien-
tals i socials. Els indicadors financers segueixen essent necessaris
però ja no són suficients. Entren en joc els indicadors de caire
ambiental i social i es planteja el repte de les valoracions econò-
miques d’aquests altres aspectes que no són els financers.
L’anàlisi econòmica dels aspectes no financers s’està desenvolupant
en diverses direccions i bàsicament segons dues grans orientacions.
Una orientació és la que desenvolupa metodologies d’anàlisi
amb la finalitat d’arribar a resultats monetitzables que es
puguin incorporar al sistema de formació de preus dels mercats
financers; aquí destaca el projecte europeu Advance que
desenvolupa la metodologia del “Valor Sostenible” (“Sustaina-
ble Value”) que va en la direcció d’obtenir un valor afegit de
sostenibilitat de l’empresa en termes monetaris que ponderat
amb el valor financer permeti arribar a un valor global.

L’altra orientació desenvolupa metodologies per a l’elaboració
d’indicadors monetitzables o no monetitzables que informin
d’aspectes quantitatius o qualitatius de l’actuació dels agents
econòmics. Per exemple, el projecte europeu Meritum de gestió
i informació sobre intangibles o el model SAM –Sustainability
Assessment Model– d’avaluació de projectes industrials. A Cata-
lunya destaquen el projecte RSECoop, en fase pilot, com a guia
de gestió de l’RSE per a cooperatives o l’autoanomenat model
CECOT –patronal terrasenca– de gestió de l’RSE per a PIME.
Cal esmentar de forma especial el projecte de “Disseny de contin-
guts mínims de l’apartat econòmic de la Memòria de Sostenibili-
tat”, elaborat al si d’aquesta Comissió i presentat enguany, on es
desenvolupen propostes en dues direccions. A partir de les distintes
fonts d’informació i dels aspectes relacionals entre l’empresa i les
seves parts interessades s’amplien, per una banda, els indicadors
econòmics del GRI; d’altra banda, es desenvolupen els “indicadors
parcials de valor afegit” i es proposen noves perspectives per a l’a-
valuació de renúncies, estalvis i sinèrgies positives que es deriven de
sistemes de gestió sostenible. Aquest projecte està en fase d’am-
pliació i millora i gaudeix d’un potencial important doncs incideix en
la part econòmica, la menys desenvolupada dels informes de sos-
tenibilitat i posa l’èmfasi en la distinció entre els aspectes econòmics
de l’actuació sostenible en matèria ambiental i social i aquells altres
aspectes financers dels que s’ocupa la comptabilitat convencional.

F. Xavier Saludes i Domènech, economista.
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Notícies d’interès
– Subvencions i el preu del cru disparen la retribució al Kw

eòlic. Les energies renovables mouen milers de milions d’eu-
ros al any. (3-11 El país).

– Toshiba crea una làmpada eficient que duplica la llum emesa i
redueix el consum energètic en una quinta part. (3-11 Europa Press).

– Un banc a tot gas. El BBVA, juntament amb el Banc del Japó
i altres entitats financeres va participar en un projecte, per
reduir les emissions industrials contaminants en els països de
Centramèrica. (4-11 El País).

– Brussel·les obre una convocatòria per accions d’ajuda al
transport sostenible. (26-10 Aqui Europa).

Esdeveniments.
– L’11 de novembre es va presentar a la Torra Agbar la Guia

26 d’educació ambiental “Les empreses i la responsabilitat
social corporativa”i la 25“Oficina Verda per a empreses del
sector d’oficines i despatxos “elaborades per Pricewaters-
houseCoopers, per a l’Ajuntament de Barcelona.

– El 14 i 15 de novembre, la Cambra de Comerç de Barcelona
va organitzar la jornada KIOTO i el seu compliment, a la casa
Llotja de mar. Es va debatre les possibles vies de reducció d’e-
missions al nostre país. Gran assistència d’interessats.

Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat
La Comissió es va reunir el dia 25 d’octubre i ja es varen agru-
par per temes d’interès per endegar la proposta feta en l’an-
terior reunió d’incrementar i millorar l’estudi “Disseny de
continguts mínims d’indicadors econòmics de les Memòries
de Sostenibilitat “A tots els interessats en participar que ho
comuniquin al correu martaroc.ind@economistes.com i els
hi enviarem tota la documentació.

Marta Roca i Lamolla, economista
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Sostenibilitat i economia
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Recomanació tècnica núm. 7 del REA procediments analítics
Mitjançat la Resolució de 25 de juliol de 2001, de l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, es va publicar la Norma
Tècnica d’Auditoria sobre procediments analítics. El REA d’en-
tendre la importància que aquesta tècnica té per a l’auditoria
de comptes, va creure oportú desenvolupar més àmpliament
el tema a través d’una recomanació tècnica. L’objectiu d’a-
questa recomanació tècnica és establir criteris pràctics d’apli-
cació de procediments analítics en els treballs d’auditoria de
comptes i en altres treballs subjectes a la Llei d’Auditoria de
Comptes.

Les tècniques d’examen analític són un mètode per obtenir
evidència i es defineixen com:
“Las técnicas de examen analítico consisten en la com-

paración de los importes registrados con las expectativas
desarrolladas por el auditor al evaluar las interrelaciones
que razonablemente puedan esperarse entre las distintas
partidas de la información financiera auditada (estudio
de los índices y tendencias más significativas, investiga-
ción de variaciones y transacciones atípicas, análisis de
regresión, cálculos globales de razonabilidad de saldos
respecto a ejercicios anteriores y presupuestos, etc.)”.

L’aplicació de procediments analítics es basa en la hipòtesi que
existeixen relacions lògiques entre certes dades de caràcter
financer i no financer i que, a falta d’evidència al contrari,
aquestes relacions lògiques continuaran existint. L’existència
d’aquestes relacions proporciona evidència pel que fa a la
integritat i validesa de les dades produïdes pel sistema comp-
table. En definitiva, les tècniques de revisió analítica són pro-
cediments de natura substantiva que es basen en una
interpretació global de les operacions de l’entitat auditada i de
les relacions que raonablement es poden esperar que preval-
guin en aquesta.

El grau de confiança que l’auditor diposita en els procedi-
ments analítics depèn dels factors següents:
a) La importància relativa de les partides analitzades.
b) Els resultats d’altres procediments aplicats per aconseguir

els mateixos objectius d’auditoria.
c) La precisió de les prediccions i estimacions fetes.
d) L’avaluació del risc d’auditoria.
e) L’eficàcia dels controls que afecten a la preparació de les

dades i de la informació utilitzada.

Els procediments analítics tenen la següent finalitat:
a) Ajudar a l’auditor en la planificació del treball, determinant

la natura, l’oportunitat i l’abast d’altres procediments d’au-
ditoria.

b) Com a procediment de realització de proves substantives,
quan la seva realització pot ser més efectiva o eficient que
les proves de detall en la reducció del risc que no es detec-
tin errors significatius en la informació financera.

c) Convertir-se en una tècnica de revisió global de la infor-
mació financera en l’etapa de supervisió del treball d’au-
ditoria.

Com a conseqüència, es pot concloure que els procediments
analítics haurien d’aplicar-se en l’etapa de planificació i en la
revisió global del treball i que, tenint en compte determinats
factors, podrien aplicar-se com a proves substantives per reduir
l’abast de les proves detall. En qualsevol cas, per reduir a un
nivell acceptable el risc de detecció, l’auditor ha d’assignar al
resultat d’aplicar procediments analítics un grau de seguretat
raonable i no depositar una confiança absoluta en ells.

L’aplicació de procediments analítics en la planificació ens
ajuda a conèixer més l’activitat de l’entitat auditada i a avaluar
millor el risc d’auditoria. Entenem que és essencial usar aques-
ta tècnica en aquesta etapa per contribuir a una eficàcia més
gran en el nostre treball. També l’aplicació d’aquests procedi-
ments en la fase final i com a revisió global ajuda a l’auditor a
formar-se una opinió en conjunt i ens ajuda a corroborar les
concluions que prèviament haguem obtingut de la resta de
procediments d’auditoria aplicats.

En l’aplicació de procediments analítics com proves substanti-
ves, amb l’objectiu d’obtenir evidència suficient i adequada
sobre la informació financera auditada, sigui quina sigui la
magnitud implicada, es requereix acomplir les següents etapes
d’aplicació general:
a) Identificar relacions lògiques entre dades i desenvolupar

una expectativa sobre el saldo o les transaccions objecte
d’auditoria.

b) Determinar la diferència acceptable. L’auditor ha d’establir
quina diferència, entre el saldo auditat i l’expectativa
desenvolupada, pot acceptar sense investigació addicional.

c) Investigar relacions inconsistents i diferències o variacions
significatives. Aquesta investigació és normalment feta per
l’auditor preguntant a la direcció de l’entitat auditada,
corroborant les respostes (per exemple, comparant-les amb
el coneixement previ del negoci que tingui l’auditor o altres
evidències obtingudes durant l’auditoria), i amb altres
evidències obtingudes durant l’auditoria i avaluant la
necessitat d’aplicar altres procediments d’auditoria quan
l’explicació no es consideri adequada o no es pugui pro-
porcionar cap explicació.

Aquesta recomanació conté onze annexos que constitueixen
un gran ajut per a l’auditor que vulgui aprofundir en la utilit-
zació de les tècniques d’examen analític en els treballs d’audi-
toria de comptes. En especial vull referir-me a l’annex 4 que
inclou un exemple orientatiu d’anàlisi vertical i horitzontal de
variacions inusuals entre exercicis, molt utilitzat en l’auditoria
de l’àrea de pèrdues i guanys i a l’annex 5 on es mostra un
exemple d’anàlisi comparativa amb el sector. En la resta d’an-
nexos tenim exemples d’altres tècniques d’examen analític
com són la d’utilització de ràtios, anàlisi d’elements clau,
punts d’equilibri, etc.

José Trejo Marín
Economista-auditor

Cicle de Formació 
en Auditoria
1r Semestre del 2006

– Novetats en auditoria.
Actualització de normes tècniques.

– Auditoria i consolidació.

– Seminari sobre la nova guia del REA.

– Seminari sobre el control de qualitat 
en Auditoria.
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Qui no hagi vist els frescos del segle XIV sobre els efectes de ‘Il buono e
il cattivo governo’ que vagi a Siena. Mentrestant, pot descarregar
de www.gencat.net/justicia/inf_bongovern/index.htm, un
excel·lent Informe1, demanat pel president de la Generalitat
(Nord) –sobre bon govern i transparència administrativa– on
veurà, al punt 19, la recomanació d’un criteri dràsticament res-
trictiu a l’hora de constituir noves empreses públiques. Signifi-
carà això que ara que semblava que, amb anys d’endarreriment,
l’ICS tímidament volia convertir-se en empresa pública no podrà
assolir- ho? Estem segurs que aquest no serà el resultat. La
solvència de l’Informe esmentat mereix una anàlisi que agrupa-
rem en 1) esbós històric, 2) resum de l’Informe en la part refe-
rent a empresa pública, 3) comentari de l’Informe, 4) empresa
pública i eficiència, i 5) maldats evitables de les empreses públi-
ques (pensant en l’ICS).

1) Esbós històric

El segle XX va estar presidit pel debat sobre les virtuts relatives
del mercat i la planificació com a mecanismes per l’assignació de
recursos a les societats. Han sobreviscut al debat aportacions de
les dues bandes, potser més de Hayek que de Lange. No obstant
això la caiguda del mur de Berlín, al 1989, va donar pas a una
lectura ràpida –i generalment equivocada– sobre el triomf del
mercat al món. Els avions cap a Duchambé, Erevan o Moscú van
emplenar-se d’economistes fins que, a mitjans de la dècada dels
noranta, es varen constatar els fracassos de la transició d’econo-
mies planificades a economies de mercat. Són les regles de joc
les que fan que sigui individualment atractiu allò socialment con-
venient i que els països rutllin! El mercat, fins i tot en la forma
més precària de top- macarró, existeix a qualsevol lloc del món.
Un bon govern i una administració transparent constitueixen un
actiu de primer ordre per a qualsevol societat. Benvingut, llavors
l’Informe.

2) Resum de l’Informe en la part referent a empresa
pública (EP)

Es diagnostiquen els problemes de l’empresa pública com a deri-
vats de la manca de “control ni per propietaris ni per mercat,
perill de terra de ningú grisa i indefinida, apta per a tota mena
d’ingerències i discrecionalitats”.

Es recomana:
– Criteri dràsticament restrictiu a l’hora de constituir noves

empreses i consorcis públics, evitant maquillatge comptable-
financer i dilució de responsabilitats polítiques.

– EP amb missió, objectius i paràmetres de mesura.
– Exercici de drets dominicals per part de la Generalitat sobre les

seves EP.
– Compromisos EP amb línia amb iniciatives internacionals: codi

ètic de l’empresa, assignació responsabilitat social corporativa
(RSC) a l’organigrama, gestió, identitat i reputació corporativa
i comissió d’ètica al consell d’administració.

– Auditories diverses que es faran públiques.
– Pàgina web informativa d’activitat, govern i RSC.

3) Comentaris

D’una banda s’oblida que el mercat, o com a mínim la com-
petència, pot disciplinar una empresa pública. D’altra banda se
situa tal vegada un èmfasi excessiu en l’RSC, que no passa de

ser una adaptació del comportament maximitzador de les
empreses adaptat a noves condicions derivades de la influència
dels stakeholders.

4) Empresa pública i eficiència

La privatització de les empreses públiques, en general, millorarà
eficiència quan els mercats funcionen. El problema es complica
en mercats no competitius o subjectes a fallides de mercat –com
el sanitari, l’educatiu i les administracions franquiciades com les
oficines de farmàcia, els notaris o els registradors– i, en particu-
lar, en els mercats regulats (com l’elèctric).

Les dades que disposen respecte d’Espanya2 ens confirmen que
el grau de competència d’un mercat té més influència en l’efi-
ciència empresarial que la seva titularitat, pública o privada. No
obstant, malgrat que la competència sigui el més important, no
pot ignorar-se el paper de la titularitat. La titularitat pública afec-
ta de manera negativa a l’eficiència en el sector industrial a
Espanya. Aquesta conclusió no és aplicable, sense més, a qual-
sevol privatització ni és extensible a empreses de sectors subjec-
tes a regulació.

En mercats regulats, les empreses privades s’enfronten a restric-
cions pressupostàries toves (sempre podrà aconseguir-se una
pujada de preus), els regulats tenen la informació i la regulació
resulta vulnerable a l’actuació dels grups d’interès. Així al sector
elèctric espanyol entre 1983 i 1996 (liberalització iniciada al
1997), les empreses de titularitat pública van ser més eficients.

5) Maldats evitables de les empreses públiques 
(pensant en l’ICS)

Les tres primeres de l’Informe, la quarta personal:
a) Més important que qualsevol reforma administrativa és una

reforma política: llei de finançament de partits polítics (trans-
parència, democràcia interna), llei electoral i llei reguladora
dels mitjans de comunicació pública (independència).

b) Més que les lleis noves importa que es compleixin i es facin
complir les lleis vigents.

c) Constatació d’una tendència històrica a establir mecanismes
de control social per part d’una Administració que, a la vega-
da, està dirigida per un partit: opacitat i clientelisme de facto
i zones d’ombra normatives.

d) Cal introduir la concurrència en la provisió de càrrecs directius
i la competència, encara que només sigui per comparació
intra-ICS i entre organitzacions sanitàries; Amb profilaxi radi-
cal de la selecció de riscos i ajustant per servituds públiques.

Vicente Ortún 
Departament d’Economia i Empresa 

Centre de Recerca en Economia i Salut 

1 Informe sobre Bon Govern i Transparència Administrativa. Bar-
celona: Generalitat de Catalunya, 2005.

2 Pablo Hernández de Cos. Empresa pública, privatización y efi-
cie ncia. Estudios Económicos nº 75. Banco de España, Madrid.

Bon govern, empresa pública i Institut Català de la Salut
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Quadern de navegació
BARCELONA SERÀ LA SEU DELS CAPÍTOLS EUROPEUS
DE LA INTERNET SOCIETY

Barcelona serà la seu
europea de la Internet
Society (www.isoc.org).
Així ho han decidit els
vint-i-un capítols euro-
peus de l’organització.

La candidatura del capítol català va derrotar la candidatura presen-
tada pels capítols espanyol i gallec de forma conjunta. ISOC-Euro-
pa (www.isoc-ecc.org), la institució que tindrà la seu a Barcelona
participarà de la gestió del domini.eu i assessorà la Unió en temes
d’internet. D’ISOC en depenen a més alguns dels principals grups
responsables dels estàndards de la infraestructura d’Internet.

La Internet Society (ISOC) és una organització internacional
amb seu a Reston, Estats Units, creada el 1992. Compta amb
150 organitzacions i 16.000 persones associades en 180 paï-
sos. És una organització clau en el debat sobre el futur de la
xarxa i d’ella en depenen els grups responsables dels estàn-
dards de la infraestructura d’Internet, com la Internet Engi-
neering Task Force (IETF) i la Internet Architecture Board
(IAB). Les seves àrees de treball principals són els estàndards,
l’educació i les polítiques públiques d’Internet. L’activitat
internacional d’ISOC es fonamenta en els 80 capítols distri-
buïts en 64 països. Els capítols són agrupacions de persones,
normalment establertes com a organitzacions sense ànim de
lucre, que comparteixen els principis i els objectius d’ISOC, i
es comprometen a defensar-los en el seu àmbit territorial.

EL FIREFOX ARRIBA ALS CENT MILIONS DE DESCÀRREGUES
EN MENYS D’UN ANY

Quan just ha fet un any
del llançament d’aquest
navegador codi lliure,
ja se n’han fet cent
milions de descàrre-
gues i, per celebrar-ho,
Firefox proposa als
internautes de fotogra-
fiar-se davant l’ordina-
dor amb el gràfic de
celebració. Els autors
de les deu millors foto-
grafies rebran articles
de marxandatge de la
Fundació Mozilla. 

Més informació: www.mozilla.org/products/firefox.

I si voleu veure les fotos presentades heu d’anar a: 
http://www.spreadfirefox.com/?q=image/tid/82 i no us per-
deu la de Bill Gates.

DEU ANYS DE TINET (www.tinet.org)

L’any 1995 un grup de tarragonins van crear una xarxa ciuta-
dana per treure el màxim profit d’una tecnologia incipient que
era internet. Manel Sanromà, matemàtic i enginyer informà-
tic, en va ser l’impulsor. Amb Tinet (TarragonaInterNET) els ciu-
tadans de Tarragona van ingressar a internet.

La gran capacitat que ha tingut Tinet de fer entrar a inter-
net tot de gent i d’associacions i el suport decidit de les
institucions de Tarragona han fet d’aquesta xarxa una

referència d’abast interna-
cional, però sòlidament arre-
lada al seu entorn. Tinet ha
aconseguit de superar les
resistències d’alguns sectors,
que hi veien una competèn-
cia als proveïdors d’accés i
ha demostrat que era possi-
ble de ser eficaç des del
compromís.

Manel Sanromà va inspirar-se en la xarxa ciutadana de l’A-
juntament de Bolonya (www.comune.bologna.it), anome-
nada Xarxa Iperbole, per crear Tinet. ‘Quan vam llançar Tinet,
l’octubre del 1995, ni tan sols Telefónica era a internet’, expli-
ca Sanromà. D’aquests deu anys, el més positiu ha estat
‘durar’ i el fet que s’ha convertit en una marca de qualitat:
‘segur que ho podríem haver fer millor, però tot val diners i
recursos. Malgrat tot, la xarxa ha subministrat 17.000 adre-
ces de correu, de les quals unes 9.000 continuen actives’. El
moment més crític va ser el 1999, quan l’Ajuntament de
Tarragona es va desentendre del projecte, per la qual cosa la
Diputació de Tarragona va passar a gestionar-la. Els reptes de
futur són, explica Sanromà, ‘complir deu anys més i continuar
fent coses’. 

EL CATALÀ DOBLA LA PRESÈNCIA A INTERNET EN DOS
ANYS 

Un estudi realitzat per Softcatalà (www.softcatala.org) afirma
que en els dos darrers anys s’ha doblat el nombre de pàgines
web indexades (que apareixen en buscadors) en català. Això vol
dir que el català és la vint-i-sisena llengua a internet. Amb tot,
cal tenir en compte que els cercadors actuals tenen més pàgi-
nes indexades que el 2003, quan Softcatalà va fer el primer
estudi (http://www.softcatala.org/articles/article26.htm).
L’actual s’ha basat en les pàgines indexades per Google mentre
que el 2003 es va utilitzar l’AllTheWeb. 

A l’agost del 2003, es comptaven 2.926.550 pàgines, mentre
que aquest octubre la xifra és de 7.140.000, més del doble.
Així, el català està pel davant de llengües com l’eslovè, l’esto-
nià, l’eslovac, el letó, l’islandès o el búlgar. Però, si comparem
el nombre de pàgines en proporció al nombre de parlants, el
català és la llengua número dinou del món, amb 1,09 pàgines
per parlant, superant llengües com l’espanyol, l’hongarès, el
grec, el rus, el portuguès, el xinès i l’àrab. Un dels factors que
han fet incrementar el nombre de pàgines en català, segons
destaca l’estudi, és la popularització dels blocs, que han aug-
mentat de manera molt important en aquests dos anys. 

La tècnica utilitzada per comptar el nombre de pàgines inde-
xades és l’anomenada del ‘complement del conjunt buit’, que
es basa en cercar paraules no existents en una llengua per a
determinar quantes pàgines hi ha indexades. 

Podeu accedir a aquest estudi a:
http://www.softcatala.org/articles/article60.htm

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



Sota aquest títol el passat 13 d’octubre la
Comissió d’Economia Financera celebrà
una conferència per tractar aquest tema
recentment tan controvertit a la premsa
financera. L’acte va comptar amb dos

ponents. Primer, el Sr. Jordi Jofre, National
manager de banca privada de FIBANC, va
definir i descriure les SICAV i la seva pro-
blemàtica en el mercat espanyol. Després,
la Sra.Blanca Usón, sòcia de l’àrea fiscal de
Roca Junyent Advocats, va centrar-se en
els problemes d’aquestes societats amb la
Hisenda. El Sr. Xavier Segura, vicepresi-
dent de la Comissió, va presentar la ses-
sió, que va ser moderada pel Sr.Alejandro
Alcaraz, organitzador de l’acte, membre
de la Comissió i consultor financer.

El Sr. Jofre va començar definint les SICAV
com unes societats anònimes que tenen

per objecte exclusiu l’adquisició, tinença,
usdefruit, administració en general i venda
de valors mobiliaris i altres actius financers.

Una de les seves principals característiques
és la possibilitat d’augmentar el seu capital
social fins a 10 vegades, així com dismi-
nuir-lo fins a l’inicial, sense cap acord de la
Junta d’Accionistes ni del Consell d’Admi-
nistració. El capital mínim a figurar en els
estatus de la SICAV és de 2.404.048 d’euros.
Si compleix els requisits legals pertinents
passa a ser autoritzada com a institució
d’inversió col·lectiva per la Comissió
Nacional del Mercat de Valors (CNMV), i
per tant tributa un 1% per l’Impost de
Societats (IS), igual que els fons d’inversió.

Sobre aquests darrers, la SICAV té certs
avantatges, fruit de la seva naturalesa de
societat anònima (sobretot per a l’accionis-
ta amb una participació significativa). En
primer lloc, els socis de la SICAV poden
canviar els gestors i els dipositaris del
patrimoni de la societat. Aquesta capacitat
dóna més poder de negociació dels costos
de gestió i de manteniment. L’accionista
pot, a més, decidir canvis en la política
d’inversió, i involucrar-se directament en
la gestió. Finalment, això també li permet
crear una estructura que li faciliti la plani-
ficació fiscal.

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

Sicav, problemàtica fiscal 
i alternatives

Dret, seguretat
i protecció de dades

Confiï amb el treball d’autèntics 
experts en Protecció de Dades

Informis sense compromís:

902 360 842
info@segurdades.com



Les seves accions poden ser posseïdes tant
per persones físiques com jurídiques i els
titulars tributaran per les accions com si es
tractés de participacions en fons d’inver-
sió, que poden vendre pel valor liquidatiu
diari que publica l’ens gestor.

La figura jurídica es reconegué a Espanya a
finals dels vuitanta, quan s’exigia que un 25%
de les accions estigués permanentment en
mans d’almenys 100 accionistes. A mitjans dels
noranta, però, la CNMV va relaxar aquesta
exigència, demanant només que hi hagués
100 accionistes en el moment de la fundació.
Això i el boom borsari van fer créixer mol-
tíssim el nombre de SICAV registrades, pas-
sant de 68 el 1996 a més de 3.000 el 2004.

Aquesta tendència, però, s’ha frenat
recentment per dos motius. El primer són
les creixents inspeccions fiscals. En efecte,
Hisenda porta des del 2004 revisant SICAV
que havien estat reconegudes com a tals
per la CNMV, qüestionant que realment ho
siguin, i per tant reclamant-los el 35% de
tipus general d’IS. Això es complica amb
una combinació de la nova Llei sobre Ins-
titucions d’Inversió Col·lectiva -de novem-
bre de 2003- amb l’antic reglament (el nou
encara no s’ha aprovat), perquè deixa
molts buits legals i sovint és pitjor que la
normativa aplicable abans anteriorment.

En segon lloc, la premsa econòmica ha
estat els darrers mesos molt bel·ligerant,
fent atacs injustos i sense prou coneixe-
ment de causa a les SICAV, cosa que ha
creat un alarmisme general i n’ha perjudi-
cat molt la seva imatge.

Com a conseqüència de tot això, en el darrer
any amb prou feines s’han creat noves
SICAV. El Sr. Jofre critica precisament que ara
Hisenda estigui perseguint SICAV que es van
voler constituir sota les lleis espanyoles per
evitar aquests problemes, mentre que no
s’actua contra les d’altres països. De fet, ara
mateix una de les principals alternatives a les
SICAV espanyoles són les mateixes constituï-
des a altres països de la Unió Europea, com
ara a Luxemburg i Irlanda, fins i tot malgrat
tenir més costos de gestió.

La Sra. Usón explicà quins eren els princi-
pals fronts pels quals hi ha conflicte entre
Hisenda i les SICAV. Com ja havíem comen-
tat, Hisenda vol eliminar la tributació de
l’1% per aquelles que no compleixin les
condicions de fons d’inversió col·lectiva.

En un principi es van autoritzar per evitar
que es creessin fora d’Espanya, però ara
Hisenda els vol revisar el tracte fiscal favo-
rable. I per això, es basen en considerar
que han deixat de complir uns requisits.

Així, per exemple, en relació amb el com-
pliment del capital mínim, algunes ja no el
satisfan per la pèrdua de valor de la socie-
tat per causa dels anys de baixades gene-
ralitzades a la borsa. Un segon punt és si
Hisenda considera a un soci de la SICAV
com a tal. En molts casos, Hisenda qües-
tiona que se sigui soci tenint una sola o
unes poques accions (en casos en què
semblen més aviat propietat d’una famí-
lia). El problema és que amb això contra-
diuen el que havia autoritzat la CNMV.

De fet, hi ha molts casos en litigi, i la llei ara
mateix preveu que quan Hisenda vulgui
desqualificar una societat registrada com a
SICAV ha de comunicar el motius a la CNMV
i aquesta té sis mesos per respondre. El que
no està clar és si el silenci administratiu s’ha
d’entendre de forma afirmativa o negativa.

La Sra. Usón creu que, en general, en els casos
de conflicte entre el que ha dit en principi la
CNMV i la Hisenda sembla que la primera té
les de guanyar. Però també pensa que, en tot
cas, la inseguretat jurídica que s’està creant
sobre aquest tipus de societat està desincenti-
vant seriosament la creació de noves SICAV.

Ramon Vallés i Fort
Economista, col·laborador de la Comissió

d’Economia Financera



Treballem en grup / Aula d’Economia

Cursos gener-febrer 2006
Programa d’especialització 
en control de gestió
Durada: 138 hores
Dates: del 26 de gener al 15 de juny de 2006

Aquest programa té com a objectiu proporcionar als participants
una visió global dels sistemes necessaris per exercir la funció de
controller a una empresa, tenint en compte que les seves fun-
cions primordials són el control i la informació a la direcció,
explicant els fonaments conceptuals i sobretot operatius de les
esmentades funcions.
– L’estructura modular del programa permet adaptar el programa

a les condicions particulars de l’assistent, seguint tot el progra-
ma o només els cursos que li interessin. 

– El programa consta dels següents cursos:
Curs d’anàlisi d’estats financers (32 hores)
Noves tendències en la comptabilitat de gestió. Models de cos-
tos ABC (24 hores).
–Curs de control de gestió. Control pressupostari. (58 hores)
– Curs de control i auditoria interns (24 hores)

Curs d’anàlisi d’estats financers
Durada: 32 hores
Dates: 1a edició: del 16 de gener a l’1 de febrer de 2006.
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 18.00 a 22.00 hores

2a edició: del 26 de gener al 21 de febrer de 2006
Horari: dimarts i dijous de 18.00 a 22.00 hores

Els objectius del curs són:
Estudiar les eines d’anàlisi econòmica i financera amb la finalitat
de saber quins són els aspectes més rellevants per incloure en el
procés de formulació del diagnòstic de l’empresa. 
Identificar els punts forts i els dèbils dels estats financers amb la
utilització d’eines financeres. 
Determinar els aspectes més rellevants per incloure en el procés
de formulació del diagnòstic de l’empresa. 
Conèixer i interpretar la informació inclosa en els Comptes
Anuals presentats per les societats. 

Curs d’administració concursal
Durada: 58 hores
Dates: 6, 13 i 27 de febrer; 13 i 27 de març; 24 d’abril i 8 de maig de 2006
Horari: de 9.30 a 13.30 i de 15.00 a 19.00 hores.

Es realitzaran els dies 8 i 22 de maig; 5 de juny, sessions de 2
hores.
Es tracta de proveir als assistents d’unes bases fonamentals de
coneixements teòrics i pràctics per al desenvolupament de l’ac-
tivitat d’administració concursal, des de la perspectiva del tracta-
ment de l’empresa en crisi, ja sigui per a la seva continuïtat a
través d’un conveni, o per a la seva liquidació.

Nova Llei general tributària: 
novetats en els procediments i el
seu desenvolupament reglamentari
Durada: 17 hores
Dates: febrer de 2006

Consta de tres seminaris:
– Nou Règim sancionador tributari. (9 hores)
– Nou Reglament de revisió en via administrativa.(4 hores)
– Nou Reglament de recaptació. (4 hores)

Cicle sobre la compravenda 
d’empreses
Durada: 52 hores
Dates: del 7 de febrer al 20 d’abril de 2006
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Aquest cicle aporta els coneixements i de les tècniques necessà-
ries per portar a terme un procés de compravenda tant des de la
vessant compradora com venedora transmeten una visió pràcti-
ca, multidisciplinar i integral. 
El cicle es composa de vuit seminaris on es contemplen aspec-
tes com: 
– L’estratègia a seguir en el procés. 
– Les diferents modalitats existents de finançament d’operacions. 
– La determinació del pla de valor de l’empresa basat en els dife-

rents criteris tant financers com estratègics. 
– La due diligence des d’una òptica global cobrint les àrees de

risc (comercial, financera, de recursos humans, legal i fiscal). 
– Així com la formalització que dóna cobertura jurídica a les operacions. 
– Tot finalitzant amb un cas pràctic que cobreix l’aspecte nego-

ciador que és un element present durant tot el procés. 

– Visió global de la compravenda d’empreses (8 hores)
Dates: 7 i 9 de febrer de 2006

– Modalitats de finançament i partners en la compravenda 
d’empreses (4 hores)
Dates: 16 de febrer de 2006

– Pla d’empresa i valoració de la companyia (8 hores)
Dates: 21 i 23 de febrer de 2006

– Procés global de due diligence (8 hores)
Dates: 28 de febrer; 2 de març de 2006

– Due diligence comercial (4 hores)
Dates: 7 de març de 2006

– Due diligence legal (8 hores)
Dates: 14 i 16 de març de 2006

– Formalització del procés de compravenda, cartes i contractes (4 hores) 
Dates: 21 de març de 2006

– Cas pràctic: negociació i gestió del canvi (8 hores)
Dates: 18 i 20 d’abril de 2006
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L’extensió d’aquest article sobre la nova
Llei General Tributària imposa la mera res-
senya d’alguns continguts bàsics d’aques-
ta, sense possibilitat de cap valoració
basada en l’experiència de la seva aplica-
ció atesa la recent entrada en vigor l’1 de
juliol de 2004. La nova Llei Tributària
58/2003 adopta una línia continuïsta en
relació a la derogada de 1963, amb les
importants actualitzacions de 1985 i 1995,
tant de les línies estructurals com de con-
tinguts, si bé s’ha esforçat un rigor con-
ceptual més gran per tal d’una millor
protecció jurídica dels contribuents.
En aquesta línia és de destacar l’impuls de
les mesures per unificar el criteri adminis-
tració quant a la seva aplicació com ara
atribuir el caràcter de vinculant a totes les
respostes a consultes per escrit i no
només per al consultant sinó per a qual-
sevol obligat tributari en idèntica situació
d’igualtat substancial.
Potser un retret caldria expressar quant a
una matèria tan necessitada de renovació
com la conflictivitat que existeix. El nom-
bre de reclamacions és molt alt i la via
econòmica –administrativa està sobrecar-
regada, en la meva opinió les dues nove-
tats que aporta la llei, les actes amb acord
i el procediment abreujat davant d’òrgans
unipersonals que em semblen insuficients
per a la solució del conflicte. Una Admi-
nistració tributària moderna hauria de dis-
senyar mecanismes per a una resolució
justa i ràpida.
Pel que fa a la regulació de les infraccions
tributàries, la qualificació tripartita que
adopta la Llei General Tributària, tot adap-
tant-se al procediment administratiu
comú, lleu, greu i molt greu suposa una
certa novetat ja que no és equiparable a
l’originària classificació de la Llei de 1963
que, recordem, les classificaba d’infrac-
cions simples, d’omissió i de defrauda-
ment. D’altra banda no s’aprecien els
criteris determinants de la major gravetat
de l’actuació i la tipificació de les infrac-
cions es multiplica per tres resultant més
complexa que l’anterior. Sí és d’apreciar
l’intent d’evitar la possible discrecionalitat
administrativa en aquest camp a través de
la regulació per llei i pel seu desenvolu-
pament reglamentari de la base de la san-
ció magnitud de la qual es derivarà
l’import de la sanció i la seva graduació.
Quant a innovació normativa en aquest
àmbit és l’explícita declaració de la Llei
General Tributària que les sancions no
formen part del deute tributari, cosa que
suposa l’exigència d’un dret sancionador
amb les garanties degudes, deslligat de les
tècniques de definició del deute i tributa-
ri i els seus sistemes de cobrament.
També aborda la nova Llei General Tri-

butària amb caràcter general, i com era
d’esperar, la regulació de l’ús de les tec-
nologies informàtica i telemàtica quant a
l’aplicació a les relacions entre l’Adminis-
tració tributària i els ciutadans.
L’Administració va anunciar a final de l’any
2004 la ràpida aparició dels desenvolupa-
ments reglamentaris bàsics de la Llei Gene-
ral Tributària. Fins ara han estat publicats el
Reglament general del règim sancionador
tributari, Reial Decret 2063/2004 de 15
d’octubre, el Reglament general de desen-
volupament en matèria de revisió en via
administrativa, Reial Decret 520/2005 de 13
de maig que conté la part fonamental del
dret processal tributari imprescindible per a
l’exercici i la defensa dels drets dels obli-
gats tributaris. S’hi desenvolupa tota la
matèria de rectificació d’errors, devolució
d’ingressos indeguts, recurs de reposició i
reclamacions econòmiques-administratives
i finalment, i amb entrada en vigor el pro-
per 1 de gener de 2006, el Reglament gene-
ral de recaptació, Reial Decret 939/2005 de
9 de juliol. Dels quatre reglaments bàsics
anunciats per l’Administració tributària per
a la seva ràpida aprovació, queda pendent
el Reglament de la inspecció dels tributs
d’una importància capital per a la regulació
de les facultats de la inspecció i els drets de
l’obligat tributari en un dels procediments
tributaris més conflictius del nostre sistema
fiscal.
Tots els canvis legislatius esmentats supo-
sen una modificació del procediment tribu-
tari, que és necessari que coneguin tots els
assessors fiscals, així com aquells professio-
nals i directius que per les seves responsa-
bilitats tinguin relació amb la fiscalitat.

Jorge Martínez-Aguado Martínez
Economista, 

advocat i auditor oficial de comptes
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La importància de la Llei General Tributària 
i el seu desenvolupament reglamentari

Nova Llei General Tributària: 
novetats en els procediments
i el seu desenvolupament
reglamentari

Seminaris previstos:

Nou Règim sancionador tributari
Durada: 9 hores
Dates de realització: febrer/març de 2006

Nou Reglament de revisió en via
administrativa
Durada: 4 hores
Dates de realització: febrer/març de 2006

Nou Reglament de Recaptació
Durada: 4 hores
Dates de realització: març de 2006

Altres cursos 
gener-febrer 2006
Tècniques de negociació per a directius 
i professionals
Durada: 21 hores
Dates: 12, 19 i 26 de gener de 2006
Horari: de 9.30 a 14.00 i de 16.00 a 18.30 hores

Seminari pràctic de consolidació comptable
Durada: 16 hores
Dates: 12, 17, 19 i 24 de gener de 2006
Horari: de 17.30 a 21.30 hores

Seminari de project finance
Durada: 4,5 hores
Dates: 24 de gener de 2006
Horari: de 17.00 a 20.30 hores

Win-win negotations in english
Durada: 7 hores
Dates: 2 de febrer de 2006
Horari: de 9.30 a 14.00 i de 16.00 a 18.30 hores

La responsabilitat dels administradors
Durada: 4,5 hores
Dates: 6 de febrer de 2006
Horari: de 16.00 a 20.30 hores

Lideratge i motivació d’equips de treball
Durada: 21 hores
Dates: 9, 16 i 23 de febrer de 2006
Horari: de 9.30 a 14.00 i de 16.00 a 18.30 hores

Gestió de crèdit a clients: credit management
Durada: 15 hores
Dates: 13, 15, 20 i 22 de febrer de 2006
Horari: de 18.00 a 21.00 hores

Seminari sobre protecció de dades 
personals per a despatxos professionals
Durada: 8 hores
Dates: 14 i 16 de febrer de 2006
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Tractament de l’empresa familiar en l’Impost
sobre el patrimoni i en l’Impost sobre  
successions i donacions
Durada: 3,5 hores
Dates: 15 de febrer de 2006
Horari: de 18.00 a 21.30 hores

Nous indicadors de gestió: Balanced Scorecard
Durada: 8 hores
Dates: 20 i 22 de febrer de 2006
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Aprofundiment en el risc bancari
Durada: 18 hores
Dates: del 28 de febrer al 17 de març de 2006
Horari: dimarts i divendres de 17.30 a 20.30 hores

El nou règim de facturació:
aspectes pràctics, comptables i fiscals
Durada: 6 hores
Dates: febrer de 2006

Seminari sobre la tributació de les societats
patrimonials
Durada: 6 hores
Dates: febrer de 2006

La nova Llei de l’Impost sobre Successions i
Donacions
Dates: Gener de 2006

La reforma comptable a Espanya:
situació actual i perspectives
Dates: Febrer de 2006



17 d’octubre

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

18 d’octubre

Sessió temàtica sobre “Nou reglament general
de recaptació”, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec de la Sra. Elisa-
bet Cueto, cap d’Unitat regional de recapta-
ció, assistència i coordinació de l’AEAT.

20 d’octubre

Presentació del treball “Wake up and Smell
the Gingseng:The Tise of incremental Inno-
vation in Low-wage Countries”, organitza-
da per la Comissió d’Economia Industrial,
Innovació i Localització, a càrrec del Sr.
Diego Puga, de la Universitat de Toronto
i UPF.

21 d’octubre

Seminari de Fiscalitat d’R+D i IT adreçat a
assessors fiscals, organitzat per la Comis-
sió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, conjuntament amb
el CIDEM; a càrrec del Sr. Àngel Segarra,
president de la Comissió d’Assessors Fis-
cals del CEC, que va obrir l’acte, el Sr. Car-
les Gómara, cap d’Innovació Empresarial
del CIDEM i Sra. Rosa Maria Druguet.

24 d’octubre

Seminari sobre successions i donacions,
organitzat per la seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Ignacio Goytisolo, advocat,
inspector de tributs en excedència i soci
de JGBR Horwath.

24 d’octubre

Roda de premsa per presentar l’Índex
d’Expectativa Borsària dels Economistes
(IEBE) corresponent al 4t trimestre del
2005.

25 d’octubre

Cicle Reflexions Europees: “Turquia a la
Unió Europea? Reptes i oportunitats”,
organitzat per la Comissió Unió Europea,
a càrrec del Sr. Andreas P. Kyriacou, pro-
fessor d’Economia de la Universitat de
Girona i el Sr. Eduard Soler i Lecha, inves-
tigador de l’Institut Universitari d’Estudis
Europeus. Va moderar l’acte el Sr. Àlex
Ruiz, vicepresident de la Comissió.

26 d’octubre

Presentació del llibre “El IVA inteligible”,
organitzada per la seu de Tarragona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Jordi Solé Estalella, delegat
adjunt de l’Agència Tributària i autor del
llibre.

Pàg. 44 Informatiu de l’economista núm. 106

Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades



27 d’octubre

Presentació del llibre: “Mapa dels sistemes
productius locals industrials a Catalunya”,
organitzada per la Junta de Govern del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Joan Miguel Hernández,
director de l’Observatori de prospectiva
Industrial, el Sr. Jordi Fontrodona, cap de
Servei d’Estudis i Assessorament de la
Secretaria d’Indústria, el Sr. Albert Pezzi,
cap de Diagnosi i Prospectiva del CIDEM
i el Sr. Agustí Segarra, director general del
CIDEM. Va obrir l’acte el Sr. Jordi Cone-
jos, degà del Col·legi d’Economistes de
Catalunya.

3 de novembre

Sessió de la Jornada dels Economistes a
Lleida “Estratègies de futur per a l’econo-
mia de Lleida: la localització d’empreses
innovadores”, organitzada pel Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, que va tenir lloc
a la Facultat de Dret i Economia de la Uni-
versitat de Lleida.

3 de novembre

Sessió de la Jornada dels Economistes a
Tarragona “Infraestructures a les comar-
ques de Tarragona”, organitzada pel
Col·legi d’Economistes de Catalunya, que
va tenir lloc a la Facultat de Ciències
Econòmiques de la Universitat Rovira i
Virgili.

8 de novembre

Presentació del Tribunal d’Arbitratge Tèc-
nic de Catalunya a Lleida, impulsat pel
Col·legi d’Economistes de Catalunya, el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de
Catalunya. L’acte es va celebrar al Saló de
Plens de la Paeria.

8 de novembre

Sessió de la Jornada dels Economistes a
Girona “Balanç energètic a Catalunya”,
organitzada pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya, que va tenir lloc a la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials
de la universitat de Girona.

8 de novembre

Conferència sobre “Nova Llei de l’ICS: una
oportunitat de modernització del sector
públic”, organitzada per la Comissió d’Eco-
nomia de la Salut, a càrrec del Sr. Raimon
Belenes Juárez, director gerent de l’Institut
Català de la Salut. Va presentar l’acte, el Sr.
Joan B. Casas, president de la Comissió.

10 de novembre

Jornada dels Economistes “Estratègies de
futur per a l’economia catalana”, organitza-
da pel Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya, que va tenir lloc a l’hotel Fira Palace.

Acte de lliurament d’insígnies als col·legiats
amb 25 anys de col·legiació. Sopar dels
Economistes, en el marc de la Casa Batlló,
en el decurs del qual es va celebrar l’acte
oficial de nomenament de Col·legiat de
Mèrit al Sr. Antoni Argandoña i es van lliu-
rar els Premis Joan Sardà Dexeus de la Revis-
ta Econòmica de Catalunya, a més dels
Premis de Reconeixement.

15 de novembre

Sessió temàtica sobre Procés de reestructu-
racions empresarials. Motius econòmics
vàlids, organitzada per la Comissió d’Asses-
sors Fiscals, a càrrec del Sr. José Maria
Duran Díaz, soci de Rousaud Costas Duran.
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15 de novembre

Tertúlia: La Llei concursal i la creació d’em-
preses, organitzada per la Comissió d’As-
sessors en la Creació d’Empreses, a càrrec
del Sr. Melcior Viloca, economista, mem-
bre del Grup de Treball d’Administradors
Concursals i de la Comissió d’Assessors en
la Creació d’Empreses del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya. 

17 de novembre

Sopar dels Economistes de Tarragona,orga-
nitzat per la Seu de Tarragona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, amb motiu
de la Jornada dels Economistes. L’acte va
tenir com a convidat d’honor al Sr. Martí
Carnicer, secretari general del Departa-
ment d’Economia i Finances de la Gene-
ralitat de Catalunya; també hi va assistir
l’Il·ltre Sr. Jordi Conejos, degà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya. Durant l’acte
es van lliurar les insígnies i diplomes als
col·legiats amb 25 anys de col·legiació i
una placa en reconeixement a les tasques
realitzades a l’antiga secretària de la repre-
sentació col·legial a Tarragona, Sra. Mari-
na Meló.

17 de novembre

Novetats d’IVA, organitzada per la seu de
Girona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec del Sr. Josep M. Tocor-
nal, cap d’unitat provincial de l’AEAT de
Girona.

22 de novembre

Presentació del Tribunal Arbitral Tècnic
de Catalunya a Girona. L’acte es va cele-
brar a Sala Rafael Masó del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya a Girona.

28 de novembre

Tancament Fiscal i Comptable de l’exercici
2005, organitzat per la seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Àngel Segarra, economista i
assessor fiscal.

28 de novembre

Presentació del treball: “Industry charac-
teristics and anti-competitive behaviour:
Evidence from the EU”, organitzada per la
Comissió d’Economia Industrial, Innova-
ció i Localització, a càrrec de la Sra. Núria
Mas, de l’IESE.

29 de novembre

Visita guiada del Monestir de Sant Benet
de Bages organitzada per la Comissió d’E-
conomistes Seniors del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

Documents 
de treball 
a disposició 
dels col·legiats

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

Documentació aportada
pel Sr. Jordi Jofre, national
manager banca privada
FIBANC i per la Sra. Blanca
Usón, sòcia de l’àrea fiscal
de Roca Junyent Advocats,
amb motiu de la sessió
temàtica “SICAV, problemàti-
ca fiscal i alternatives” del
passat 13 d’octubre, orga-
nitzada per la Comissió
d’Economia Financera.

Documentació aportada pel
Sr. José M. Durán, soci de
Rousaud Costas Duran, amb
motiu de la sessió temàtica
”Procés de reestructuracions
empresarials. Motius econò-
mics vàlids” del passat 15 de
novembre, organitzada per
la Comissió d’Assessors
Fiscals.

Llibre i CD de la Jornada
dels Economistes 2005.
Podeu passar a recollir-lo a
la Seu del Col·legi fins a
finalitzar d’existències.
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Èxit del punt de trobada
de tots els professionals
del sector econòmic
Dos de cada tres projectes presentats en
les deu edicions del Fòrum d’Inversió
CIDEM han trobat inversor

La inicitiva impulsada pel CIDEM ha acon-
seguit una inversió total de 40 milions
d’euros en nous projectes, convertint-se en
l’esdeveniment més important de l’Estat
espanyol quant a nombre d’inversors amb
una mitjana de 300 assistents per edició.

El certamen s’inclou en el Fòrum de la
Innovació 2005, la gran cita del sector
empresarial català que enguany ha assolit
un èxit de participació amb uns 2.000
empresaris i professionals assistents.

El Fòrum d’Inversió CIDEM (Centre d’In-
novació i Desenvolupament Empresarial)
és sinònim de plataforma de nous projec-
tes. Així ho demostra el seu balanç de les
seves deu darreres edicions que mostren
uns resultats excel·lents: dos de cada tres
projectes seleccionats han trobat un inver-
sor que impulsi el seu desenvolupament,
aconseguint una inversió total estimada
de 40 milions d’euros. 

Les xifres reflecteixen la consolidació del
certamen com a punt de trobada de referèn-
cia més important a Catalunya entre empre-
nedors i inversors, convertint-se en un mitjà
de difusió a gran escala dels projectes més
innovadors. A més a més, el Fòrum d’Inver-
sió CIDEM s’ha convertit en l’esdeveniment

més important de l’Estat espanyol en nom-
bre d’inversors, amb una xifra que supera
els 300 inversors per edició. 

Sens dubte, el ferm compromís del CIDEM
per impulsar la creació de nous projectes
empresarials catalans i la vocació de donar
suport a tots els emprenedors que volen
engegar amb èxit un projecte, s’ha concre-
tat en aquest espai, convertit en un espai
de llançament en l’àmbit de l’emprenedo-
ria i la inversió en empreses no cotitzades.
Així, l’onzena edició del Fòrum d’Inversió
CIDEM, on han participat més de 400
assistents, s’ha convertit en l’aparador de
les empreses catalanes més innovadores,
tot fomentant noves aliances de promoció
i captació de recursos econòmics. 

Un cop més, el certamen ha estat integrat
plenament dins el Fòrum de la Innovació
2005, la trobada anual de referència de
l’àmbit empresarial de Catalunya que
enguany ha obtingut un gran èxit de par-
ticipació amb uns 2.000 assistents de tots
els àmbits a nivell nacional i internacional.

Empresaris, emprenedors, administracions
públiques, agents socials, investigadors...,
tots els sector implicats en la gestió
empresarial han participat d’aquesta nova
edició del Fòrum de la Innovació 2005,
organitzat anualment pel CIDEM. Durant
dos dies, s’han compartit experiències,
inquietuds i opinions personals en relació
a les estratègies d’èxit i les oportunitats de
futur empresarials. A més, el Fòrum ha
animat a tots els assistents a no dubtar ni
un moment a l’hora d’arriscar-se i apostar
per la innovació com a clau de la compe-
titivitat empresarial a Catalunya.

Gran participació de destacades 
personalitats

El Fòrum de la Innovació ha reunit a una
vuitantena de rellevants ponents i personali-
tats del món institucional, empresarial i
acadèmic, que han compartit el seu conei-
xement empresarial per garantir l’èxit. Així,
el destacat psiquiatra Luís Rojas Marcos, con-
sidera l’optimisme com un dels factors clau
per superar la por de les empreses a la inno-
vació i a aconseguir el progrés empresarial.
“Prendre decisions arriscades, invertir en
talent, i d’aquesta manera, sobreviure i créi-
xer en un entorn canviant i cada vegada més
competitiu, aquestes són les claus de l’èxit”.

El secretari d’Indústria de la Generalitat,
Jordi Carbonell va posar èmfasi en les
polítiques d’inversió en les persones, com
a factor d’innovació i competitivitat de les
empreses. I d’inversió, també es va referir
el director del CIDEM, Agustí Segarra,
mostrant-se optimista respecte de les polí-
tiques fixades en el Pla Director 2004-2008

i afirmant que la inversió prevista de 71
milions d’euros procedent de la Generali-
tat permetrà a Catalunya “fomentar la
capacitat d’innovació i enfortir la coopera-
ció inter i intrasectorial”. 

Per la seva part, el conseller de Treball i
Indústria, Josep Maria Rañé, va demanar
“compromís i diàleg” als empresaris catalans.
Compromís, per transformar el teixit indus-
trial de Catalunya; i diàleg amb l’Administra-
ció per recollir les seves necessitats i impulsar
polítiques que afavoreixin un entorn de pro-
grés i desenvolupament econòmic i social
pel conjunt del territori de Catalunya. 

A més a més, el Fòrum va tenir cabuda per a
tots els sectors. Així, va comptar amb el suport
de Jesús Acebillo (Grup Novartis), el publicis-
ta Joan Campany (campanya política ZP),
Lorenzo Delpani (Reckitt Benckiser), la biolò-
ga Anna Veiga, l’antropòleg Manuel Delgado,
l’economista Àlex Rovira, el catedràtic de Polí-
tica Econòmica Antón Costas i Antoni Pont
(Grup Borges), entre d’altres.

Aquestes aportacions són un exemple del
programa de luxe que va comptar el Fòrum,
estructurat en una sèrie de dotze sessions
temàtiques conduïdes per experts en les
matèries. Els continguts es van plantejar com
una sèrie d’eines pràctiques que facilitessin
el procés d’innovació empresarial. Moltes de
les sessions es van convertir en exemples
reals i de vivències empresarials que mostra-
ven que l’experiència d’innovar pot ser un
èxit tant a nivell humà com de negoci. 

Un esdeveniment que va voler fer un home-
natge a les empreses catalanes més innovado-
res del 2005 a través del lliurament dels Premis
a la Innovació Tecnològica i a la Qualitat, ator-
gades enguany a Ficosa, Qualitex, Vertisub,
OUC, i TNT. El CIDEM pretén així cercar
models de referència per sensibilitzar el con-
junt d’entitats catalanes sobre la necessitat de
millorar la gestió de la qualitat, la innovació
sistemàtica i la cerca de la diferenciació. Sens
dubte, les claus del progrés empresarial català. 

Roger Piqué
Gestor del Programa de finançament

Col·laboracions 
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Avantatges del carnet col·legial

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

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

Almanak, taller de viatges i events ofereix a tots els col·legiats un 5%
de descompte sobre tarifes del nostre catàleg de viatges combinats.
Per a més informació: València, 308, pral. 2a 08009 Barcelona
Tel. 932 721 920 Fax: 934 874 961 info@almanak.org www.almanak.org

Oferta per als col·legiats que estiguin donats d'alta d'IAE: al contractar
una “Solución 10” d'Amena (amb portabilitat des d'un altre operador):
Siemens SL65 a 30 e o Siemens S65 a 50 e. Campanya vàlida fins 
a finalització d'existències; ofertes equivalents durant tot l'any.
Per a més informació: Tel. 933 253 726.

ARGOS, Academia Náutica, Escuela de Navegación, ofereix un descompte
del 10% en els seus cursos teòrics.
Per a més informació: Tel. 902 160 508 www.argosacademianautica.com

AS Atención Sanitaria Domiciliaria, empresa dedicada a l’atenció 
de persones amb situació de dependència, ofereix a tots els col·legiats 
un 10% de descompte en el moment de concertar els serveis.
Per a més informació: Psstge. Nogués,7-9, baixos 08025 Barcelona
Tel. 933 632 605 oficina@asdomiciliaria.com www.asdomiciliaria.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centros de Implantología y Estética Dental, ofereix a tots els col·legiats 
i familiars directes un 25% de descompte en tots els tractaments i 
un 30% en implantologia i estètica dental.
Per a més informació: Jovellanos, 9, 4t 2a Barcelona Tel. 933 170 852
Aragó, 406, esc. A 1r 5a Barcelona Tel. 932 658 255

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

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

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

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

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

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

El Pla d'Excel·lència Turística i el Patronat de Turisme del Vendrell 
han dissenyat una web on els col·legiats poden reservar allotjament i 
activitats turístiques gaudint de descomptes.
El contacte d'aquestes empreses el trobareu a:
www.elvendrellturistic.com gemmasalvado@elvendrellturistic.com 

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

Francesc Mestre Art, ofereix realitzar taxacions d’obres d’art 
i assessorament de restauració, conservació, emmarcament i autentificacions
gratuïtament (excepte despeses). En les exposicions, s’aplicarà un 5%
de descompte.
Per a més informació: Enric Granados, 28 08008 Barcelona Tel. 934 510 466

Hotel Rutllan, ofereix un descompte del 5% sobre el total de la factura.
Per a més informació: Av. del Ravell, 3 La Massana Principat d’Andorra
Tel. 376 835 000 Fax. 376 835 180
info@hotelrutllan.com www.hotelrutllan.com

Gestinet, Manteniments Informàtics ofereix a tots els col·legiats 
un descompte del 15% en tots els contractes de manteniment
informàtic. Disposem de contractes específics pels col·legiats a partir 
de 3 i 5 hores mensuals d’assistència del nostre personal tècnic 
a domicili.
Per a més informació: Tel. 902 88 76 76 info@gestinet.com
www.gestinet.com/coleconomistes 

Catalunya Motor

francesc mestre art



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

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

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

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

Poliesportiu Marítim, centre de Talassoteràpia, ofereix un descompte del 50% en
la quota d'inscripció i un 10% de descompte en totes les modalitats d'abonament.
Per a més informació: Pg. Marítim, 33-35 08003 Barcelona
Tel. 93 224 04 40 maritim@claror.org www.claror.org 

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

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

NH Hoteles, descomptes variables fins a un 25% sobre tarifa oficial 
en hotels d’Espanya i Portugal, en habitacions dobles o dobles d’ús 
individual i en règim d’allotjament. Descomptes no aplicables en períodes
de fires i temporades altes. També descomptes fins a un 50% sobre la
tarifa oficial de divendres a diumenge i festius (segons disponibilitat).
Les reserves les podeu fer al telèfon 902 115 116 indicant que sou membres
del Col·legi, amb el codi client 41697/96589 www.nh-hoteles.es

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

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

Ona Joia ofereix un 10% de descompte en tots els seus articles.
Per a més informació: Bulevard Rosa, local 20. Pg. de Gràcia, 55 
08007 Barcelona Tel./Fax 932 158 307 
C.C. La Maquinista, L.C-102 Ciutat d’Asuncion, s/n 08030 Barcelona
Tel./Fax 933 608 190
Argenteria, 25 08003 Barcelona Tel. 932 151 182

Parking David ofereix una tarifa especial de 5 e (1/2 dia), 8 e (tot el dia),
presentant el tiquet prèviament segellat pel Col·legi d’Economistes.
Entrades: Aribau, 230-240; Tuset, 19-21 i Trav. de Gràcia, 62 

L'empresa Pragma, distribuidor de COINMA, fabricant de mobiliari d'oficina,
ofereix a tots els col.legiats un descompte del 20% per l'equipament de les
seves oficines (mobiliari, cadiratge, parets divisòries...)
Per a més informació: Llull, 48-52, 6è 1a 08005 Barcelona
Tel. 933 000 153 administracion@pragmastaff.com
www.coinma.com www.pragmastaff.com

Prevengrup, Prevenció Integral, SL ofereix a tots els col·legiats un 10%
de descompte i pressupost gratuït en el moment de concertar el servei.
Per a més informació: Travessera de Gràcia, 43 08021 Barcelona
Tel. 902 195 148 Fax 932 008 884
prevengrup@prevengrup.com www.prevengrup.com

Nou servei de Quali Medic! Targeta QMCard ofereix grans descomptes en
diversos serveis mèdics i un accés preferent en el Centre Mèdic Teknon 
i l’Hospital General de Catalunya. Preus especials per als col·legiats del
Col·legi d’Economistes. Telèfon d’informació: 902 158 940 www.qualimedic.net

SAR residències per a la gent gran ofereix a tots els col·legiats, els seus
ascendents i els seus cònjuges condicions especials en estades permanents,
temporals, convalescències i rehabilitacions als seus centres de Barcelona
SAR La Salut: Antequera, 8-18 Tel. 932 857 512
SAR Regina: Mare de Deu del Coll, 22-30 Tel. 932 848 747

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

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

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

ZyLAB ofereix a tots els nostres col·legiats: 5% de descompte en tota la línia
de software; 30% de descompte en la instal·lació funcional; 30% de des-
compte en formació. Un any de suport i manteniment gratuït, dues revisions
completes gratuites i l’assistència gratuïta als seminaris.
Per a més informació: Paris, 118, entl. 2a B 08036 Barcelona
Tel. 914 185 811 roberto@zylab.com   www. zylab.es

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

Optica Rueda, ofereix un descompte del 15% en la compra d’ulleres de sol
i ulleres graduades. Per a més informació:
Pujada St. Fèlix, 3(Girona) Tel. 972 203 911
Bisbe Lorenzana, 33 (Girona) Tel. 972 206 226
Migdia, 47-49 (Girona) Tel. 972 224 545
Plaça dels Horts, 1 (Anglès) Tel. 972 420 505 www.opticarueda.com

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

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

Grup Hotusa

NAVARRO

DAVID, S.A.P

HOTELES



enfrentarse con el estudio de los temas de
Hacienda Pública tratados en el manual, así
como aquellos lectores interesados en el
estudio del Sector Público, de manera que el
alumno lector pueda tener una visión com-
pleta teórico-aplicada de la Hacienda Públi-
ca, adecuada a su idiosincrasia como futuros
profesionales en el mundo empresarial, y
rigurosa en los planteamientos científicos.

La empresa familiar
española y los mercados
bursátiles
Editorial: Servicio de Estudios

Bolsa de Barcelona

En el presente estudio,
y tras una serie de con-
sideraciones sobre la
dimensión empresarial
y la empresa familiar,
se analiza el papel de la
bolsa como alternativa
de financiación para la
empresa familiar, la

estructura de la financiación de la empre-
sa familiar española y la comparación de
ésta con la del contexto internacional,
para finalizar con un resumen de las con-
clusiones más destacadas en cada uno de
los apartados citados.

Mapa dels sistemes
productius locals
industrials a Catalunya
Autors: Joan Miquel Hernández Gascón,

Jordi Fontrodona Francolí,
Alberto Pezzi

Editorial: Generalitat de Catalunya.
Departament de Treball 
i Industria
Secretaria d’Indústria i Energia
Col·lecció: 
Papers d’economia Industrial

La missió d’aquest estudi
i de la col·lecció Papers
d’Economia Industrial
és contribuir a augmen-
tar el coneixement del
sector productiu de
Catalunya i d’aquells
elements que poden
ajudar a entendre els

comportaments diferenciats que es pro-
dueixen. El mapa dels sistemes productius
locals encaixa en aquesta missió de la
col·lecció i ho fa en un àmbit essencial
per al futur d’una economia com la cata-
lana, de base i tradició industrial, i on les
concentracions d’empresa en determina-
des parts del territori tenen una llarga tra-
dició que en alguns casos, fins i tot, es
remunta a l’edat mitjana. Les externalitats
i la transmissió de coneixement que hi ha
a l’interior dels sistemes productius locals
aporten un avantatge competitiu que cal
fomentar per tal de millorar, en definitiva,
el benestar de la societat.

Historia del Col·legi
d’Economistes 
de Catalunya
Dels orígens fins al 2005

Autor: Francesc Cabana

Editat: Col·legi d’Economistes 
de Catalunya

Teniu a la vostra dispo-
sició el llibre de la
Història del Col·legi i el
podeu passar a recollir
per a qualsevol de les
seus, fins a finalitzar
existències.

Teoría básica 
de los impuestos: 
un enfoque económico
Autors: Mercè Costa, José María Durán,

Marta Espasa, Alejandro Esteller,
Antoni Mora

Teoría básica de los
impuestos: un enfoque
económico pretende
servir como manual
para el estudio de la
Hacienda Pública y, en
concreto, para el análi-
sis de la estructura de
los impuestos y de sus

efectos económicos, así como de primera
aproximación al Sistema Fiscal Español. El
texto se acompaña de tablas que ofrecen
datos numéricos sobre la situación actual
de la materia analizada, de cuadros que
incluyen explicaciones específicas referidas
al caso español, de gráficos que ayudan a
la comprensión del texto y de esquemas
que resumen los puntos analizados con el
objetivo de combinar la rigurosidad nece-
saria en todo manual universitario con una
lectura atractiva y amena para el lector. 

Es un manual dirigido a los alumnos que, en
las Licenciaturas de Administración y Direc-
ción de Empresa y Economía o en la Diplo-
matura de Ciencias Empresariales, deban
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Agenda
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Agenda gener 2006
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 10 de gener 16.30 h 2n 6a
Seminari pràctic de consolidació 
comptable

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

• 16 de gener 18.00 h 2n 6a
Curs d’anàlisi d’estats financers

• 23 de gener 18.00 h Sala 
Tractament de l’empresa familiar d’Actes
en l’impost sobre el patrimoni 
i en l’impost sobre successions i donacions

• 24 de gener 17.00 h Sala 
Seminari de Project Finance d’Actes

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

• 26 de gener 18.00 h 2n 6a
Curs d’anàlisi d’estats financers (2a edició)

• 17 de gener 19.30 h Sala 
“Procediment especial de revisió i recursos d’Actes
de reposició. Anàlisi del nou RD 520/2005 
que desenvolupa la Llei General Tributària”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina 
web del Col·legi

• 26 de gener 19.00 h Sala de
Reunió interna Juntes

• 12 de gener 19.00 h Sala de 
Reunió interna Juntes

• 16 de gener 19.00 h Sala 
“Vigència del Project Finance” d’Actes

• 30 de gener 19.00 h Sala 
Debat sobre el futur de la Unió Europea d’Actes
Presentació del llibre:
“Europa, de l’impuls a la incertesa”

AULA 
D’ECONOMIA

COMISSIÓ
D’ASSESSORS 
FISCALS

COMISSIÓ
D’ECONOMIA
DE LA SALUT

COMISSIÓ 
D’ECONOMIA DEL
CONEIXEMENT

COMISSIÓ 
D’ECONOMIA
FINANCERA

COMISSIÓ 
UNIÓ EUROPEA

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores




